
Passe para o lado e entenda as medidas
contidas na portaria 1356/2021

ssp e Comissão
Mulher Segura
Lançam portaria
com medidas
institucionais de
combate ao
assédio dentro
das instituições
de segurança



Coibir práticas de abusos sexuais,
combate à cultura do assédio e
de qualquer tipo de violência
contra a mulher dentro dos
órgãos que fazem parte da SSP
(PM, BM, PC e Perícia Oficial).

OBJETIVO DA PORTARIA



Ciclos de palestras nos órgaos

tópicos da portaria

1.

2. Criar canal de denúncia nos sites 

Os ciclos de palestras devem percorrer o
Estado, passando por grupamentos,
batalhões, Delegacias e setores dos órgãos e
todos os servidores deverão participar,
sejam eles superiores ou subordinados.

Este canal no site institucional do órgão
deve ser vinculado ao Canal "E-Ouv Alagoas".



Incluir, nos currículos dos cursos,  
carga horária para tratar a
temática;

tópicos da portaria

3.

4. Encaminhamento do servidor
que cometeu ato de violência /
assédio para participar de ações
educativas;

Conforme Lei Estadual nº 8.388, de 10 de
março de 2021, que altera o Art. 12 da Lei nº
6.548.



Notificar à Comissão Mulher
Segura todo processo que
envolva assédio e violência
contra mulheres servidoras;
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5.

O Secretário julgue pertinente, designar um
representante da citada comissão para fazer
acompanhamento da vítima e do referido
procedimento ou sindicância.



tópicos da portaria

6. A mulher vítima poderá informar
ao agente encarregado do
processo que está constrangida
com a presença do acusado ao
ponto de prejudicar seu
depoimento;
O encarregado analisará a situação e poderá
solicitar que o acusado se ausente do recinto
deixando apenas seu representante legal.



tópicos da portaria

7. Indicar a criação de uma
comissão composta por
mulheres dentro de cada órgão
para realizar estudos e criar
políticas de prevenção à violência
contra a mulher sendo elo com a
Comissão Mulher Segura.



Os órgãos integrantes da SSP
deverão se adequar para cumprir
as medidas elencadas na Portaria
que entrou em vigor desde a
data da sua publicação;

A portaria está disponível no
Diário Oficial de 01 de setembro
de 2021.  


