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1. APRESENTAÇÃO DO PLANO 
 

Os últimos dados publicados pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário 

Nacional (SISDEPEN) acerca da população carcerária feminina mostram que havia no Brasil 

37.165 mulheres privadas de liberdade, no período de janeiro a junho de 2020. Acompanhando a 

tendência nacional, o encarceramento feminino no Estado de Alagoas vem crescendo 

vertiginosamente. 

O Estado de Alagoas apresenta um crescimento de 444% entre o período de 2007 a 2014, 

segundo dados apresentados pelo Infopen Mulheres2 (2014), que ao ser comparado com o 

aumento da população carcerária no Estado, no mesmo período, a taxa feminina é maior que o 

dobro, com 250% de aumento de homens aprisionados em Alagoas.  

No Estado há grande número de encarceramento de mulheres por crimes de tráfico de 

drogas e condutas afins, com cerca de 52% das incidências criminais em junho de 2021, seguido 

pelo crime de homicídio. Muitas das reeducandas acusadas deste tipo de delitos são mães e 

possuem filhos menores de 12 anos. 

De sorte que, tal contexto em nível nacional motivou a decisão do Supremo Tribunal 

Federal no Habeas Corpus Coletivo de nº 14.3641 SP3, que teve como relator o Min. Ricardo 

Lewandowski e foi julgad1o pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal-STF no dia 20 de 

fevereiro de 2018, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), em favor de todas 

as mulheres gestantes e mães de crianças de até 12 anos em situação de prisão provisória, para 

aguardar julgamento em prisão domiciliar, em todo território nacional, com extensão a mulheres 

adolescentes em internação provisória ou cumprindo medida socioeducativa ou aquelas que sejam 

as únicas responsáveis pelos cuidados de pessoa com deficiência. 

Entretanto, após julgado, segundo relatório do setor jurídico do Estabelecimento Prisional 

Feminino Santa Luzia, em Alagoas, encaminhado a Secretaria de Ressocialização e Inclusão 

                                                   
1BRASIL. Levantamento Nacional de informações penitenciária: Infopen mulheres – 2ª ed./org. Thandara Santos; col. 
Marlene Inês da Rosa. (et al.) – Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento Penitenciário 
Nacional, 2018 
2 BRASIL. Levantamento Nacional de informações penitenciária: Infopen mulheres – 1ª ed./org. Thandara Santos; 
col. Renato Campos Pinto de Vitto. (et al.) – Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento 
Penitenciário Nacional, 2014. 
3STF HC: 143641 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/02/2018; 
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/03/2018. 
 



 

Social, órgão responsável pela gestão prisional de Alagoas, foi realizado levantamento das presas 

do regime fechado do Estado que preenchiam os requisitos determinados pelo HC coletivo no dia 

21 de fevereiro de 2018 e foi detectado um quantitativo de 95 (noventa e cinco) mulheres que 

poderiam ser beneficiadas, até meados de agosto do mesmo ano, apenas 59% destas presas 

receberam a prisão domiciliar. 

Não obstante a este contexto, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, tem atuado 

segundo as diretrizes da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de 

Liberdade e Egressas do Sistema Prisional – PNAMPE, e estabelecido diretrizes para a atuação 

local, quais sejam: 

i. Fortalecimento das ações articuladas com diversos órgãos estaduais dos Poderes 

Executivo e Judiciário; 

ii. Tratativas com a Sociedade Civil Organizada para ações e controle social relacionados à 

política de mulheres no sistema prisional; 

iii. Prevenção de todos os tipos de violência contra mulheres em situação de privação de 

liberdade, em cumprimento aos instrumentos nacionais e internacionais ratificados pelo 

Estado Brasileiro relativos ao tema; 

iv. Fortalecimento da atuação conjunta e articulada de todas as esferas de governo na 

implementação da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de 

Liberdade e Egressas do Sistema Prisional; 

v. Fomento à participação das organizações da sociedade civil no controle social desta Política, bem 

como nos diversos planos, programas, projetos e atividades dela decorrentes; 

vi. Humanização das condições do cumprimento da pena, garantindo o direito à saúde, 

educação, alimentação, trabalho, segurança, proteção à maternidade e à infância, lazer, 

esportes, assistência jurídica, atendimento psicossocial e demais direitos humanos; 

vii. Fomento à adoção de normas e procedimentos adequados às especificidades das mulheres 

no que tange a gênero, idade, etnia, cor ou raça, sexualidade, orientação sexual, 

nacionalidade, escolaridade, maternidade, religiosidade, deficiências física e mental e 

outros aspectos relevantes; 

viii. Fomento à elaboração de estudos, organização e divulgação de dados, visando à 

consolidação de informações penitenciárias sob a perspectiva de gênero; 



 

ix. Incentivo à formação e capacitação de profissionais vinculados à justiça criminal e ao 

sistema prisional, por meio da inclusão da temática de gênero e encarceramento feminino 

na matriz curricular e cursos periódicos; 

x. Incentivo à construção e adaptação de unidades prisionais para o público feminino, 

exclusivas, regionalizadas e que observem o disposto na Resolução nº 9, de 18 de 

novembro de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP; 

xi. Fomento à identificação e monitoramento da condição de presas provisórias, com a 

implementação de medidas que priorizem seu atendimento jurídico e tramitação 

processual; 

xii. Fomento ao desenvolvimento de ações que visem à assistência às pré-egressas e egressas 

do sistema prisional, por meio da divulgação, orientação ao acesso às políticas públicas de 

proteção social, trabalho e renda; 

Parágrafo único. Nos termos do inciso VIII, entende-se por regionalização a distribuição 

de unidades prisionais no interiordos estados, visando o fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

 
Os objetivos do Plano Estadual foram delineados seguindo-se as diretrizes, bem como de 

acordo com as possibilidades encontradas junto à rede parceira. São eles: 

i. Garantir atendimento básico de saúde para todas as mulheres do sistema prisional do 

estado; 

ii. Proporcionar implementação de oficinas de trabalho, nas áreas corte e costura, beleza e 

jardinagem nas unidades femininas; 

iii. Realizar levantamento periódico de dados sobre as mulheres privadas de liberdade no 

Estado, bem como suas especificidades; 

iv. Fomentar a elaboração das políticas estaduais de atenção às mulheres privadas de 

liberdade e egressas do sistema prisional, com base nesta Portaria; 

v. Induzir para o aperfeiçoamento e humanização do sistema prisional feminino, 

especialmente no que concerne à arquitetura prisional e execução de atividades e rotinas 

carcerárias, com atenção às diversidades e capacitação periódica de servidores; 

vi. Promover, pactuar e incentivar ações integradas e intersetoriais, visando à 



 

complementação e ao acesso aos direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal 

e Lei de Execução Penal, voltadas às mulheres privadas de liberdade e seus núcleos 

familiares; e 

vii. Aprimorar a qualidade dos dados constantes nos bancos de dados do sistema prisional 

brasileiro, contemplando a perspectiva de gênero; e 

viii. Fomentar e desenvolver pesquisas e estudos relativos ao encarceramento feminino. 
 
 

2. ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS 
 

Tendo em vista a imprescindibilidade de garantia do pleno atendimento das necessidades 

das mulheres encarceradas quanto à qualidade de vida no processo de execução de suas penas, 

com o pleno acesso à justiça social, trabalho, renda, assistência integral em saúde, psicossocial e 

jurídica, bem como a promoção de políticas de reinserção social com enfoque no 

desenvolvimento psicopedagógico e profissional, o presente plano apresenta-se como desfecho de 

uma estratégia nacional de enfrentamento ao que se chama de “Grande Encarceramento”, que é o 

crescimento exponencial da população carcerária, realidade global, e relacionado às políticas 

neoliberais de expansionismo penal, Pedro Abramovay4, primordialmente no contexto de gênero, 

dada o relevante aumento do número de mulheres encarceradas nos últimos 10 (dez) anos. 
2Considerando a importância da implementação dessas políticas, o Estado de Alagoas, 

criou em 19 de fevereiro de 2015, através da publicação da portaria nº 299/2015, no Diário Oficial 

do Estado, o Comitê estadual da política de atenção à mulher presa e egressa do sistema penal, 

seguindo diretrizes nacionais promovidas pelo Ministério da Justiça e da Secretaria de Políticas 

para as mulheres da Presidência da República, por meio da PORTARIA INTERMINISTERIAL 

Nº 210, DE 16 DE JANEIRO DE 2014, que instituiu a Política Nacional de Atenção às Mulheres 

em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, que dentre seus objetivos, 

visava o incentivo a criação de políticas estaduais de atenção às mulheres privadas de liberdade e 

egressas do sistema prisional. 

Nesses termos, o Estado de Alagoas publicou em diário oficial no dia 07 de outubro de 

2015 a sua Política estadual de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e 

                                                   
4 ABRAMOVAY, Pedro Vieira. O Grande encarceramento como produto da ideologia (neo)liberal). In: “Depois do 
grande encarceramento”, seminário/organização de Pedro Vieira Abramovay e Vera Malaguti Batista. – Rio de 
Janeiro: Revan, 2010. 384 p. ISBN 978-85-7106-410-2. 



 

egressas do sistema prisional. Que embasou a criação e estruturação deste Plano Estadual de 

Atenção às Mulheres Privadas de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional. 

E assim,foram estabelecidas tratativas para efetivar linhas de ação com eixos específicos, 

em parcerias com diversos órgãos, instituições da sociedade civil, quais sejam: Secretaria de 

Estado de Segurança Pública; Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social; 

Secretaria de Estado de Educação; Secretaria de Estado de Saúde; Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher; Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos; Secretaria de Estado do 

Trabalho e Emprego; Conselho Estadual de Segurança; Pastoral Carcerária de Alagoas; Conselho 

da Comunidade de Alagoas; Conselho Penitenciário do Estado de Alagoas; Conselho Estadual 

dos Direitos da Mulher de Alagoas. 

Para confecção deste plano, foram realizadas reuniões com o Comitê estadual da política 

de atenção à mulher presa e egressa do sistema penal e os demais órgãos estatais e da sociedade 

civil organizada, que estabeleceram estratégias com ações de melhoria da execução penal das 

mulheres encarceradas em Alagoas, em consonância com os ideais e recomendações das Regras 

das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade 

para Mulheres Infratoras - Regras de Bangkok e legislação pátria como a Constituição Federal e 

Lei de Execução Penal e normativo internos da instituição SERIS/AL que convidam o Estado-

nação a considerar as necessidades e realidades específicas das mulheres presas ao desenvolver 

leis, procedimentos, políticas e planos de ação, e assim contribuir para a contínua revisão do 

sistema prisional. 

 

3. HISTÓRICO 

A presente publicação é produto dos trabalhos coletivos e participativos desenvolvidos 

pelo DEPEN/MJ, durante o ano de 2012 e primeiro semestre de 2013, e dezembro de 2014, por 

meio de encontros nacionais, workshops e reuniões de trabalho, coordenados pela Comissão 

Especial do Projeto Mulheres/DEPEN/MJ e com a participação de representantes da Secretaria de 

Estado de Ressocialização e Inclusão Social, órgão estadual de administração prisional, bem 

como pelo Grupo de Trabalho Interministerial, que é composto pelo Ministério da Saúde, 

Ministério da Educação, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do 

Trabalho e Emprego, Ministério da Cultura, Ministério do Esporte, Secretaria de Direitos 

Humanos, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Políticas para as 

Mulheres e Secretaria Nacional da Juventude. Registrar-se que outros órgãos do Ministério da 



 

Justiça, a exemplo da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, Secretaria da Reforma do 

Judiciário, Secretaria Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

além do Conselho Nacional de Justiça e Pastoral Carcerária Nacional, também, participaram das 

discussões para a elaboração deste Plano, e neste Estado, com a participação do governo estadual, 

representantes de secretarias de Estado e da SERIS/AL. 

 
4. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA PRISIONAL DESTINADO ÀS MULHERES NO 

ESTADO 

O Estado de Alagoas conta com uma única unidade prisional voltado a custódia de 

mulheres, o Estabelecimento Prisional Feminino Santa Luzia, que acolhe as presas condenadas e 

provisórias sob regime fechado, cuja capacidade total é de 212 vagas. 

Ressalta-se que nunca existiu unidade prisional voltada ao regime aberto ou semiaberto 

para as mulheres encarceradas em Alagoas. A única Unidade de regime semiaberto do Estado era 

a Colônia Agroindustrial São Leonardo, que acolhia os detentos do sexo masculino em 

cumprimento do regime semiaberto. A referida Colôniafoi  interditada por iniciativa do 

Ministério Público de Alagoas, que por meio de uma Ação Civil Pública que solicitou seu 

embargo, sendo cumprida por liminar judicial, que determinou o fechamento em setembro de 

2008, motivado pela falta de condições estruturais para amparar todos os apenados que cumpriam 

pena no regime semiaberto. 

De modo que todas as decisões para progressão de regime das mulheres encarceradas são 

vinculadas à prisão domiciliar, conforme entendimento dos Juízes que compõem a Vara de 

Execuções Penais de Alagoas, ao qual pondera não caber ao preso o ônus recebido do Estado por 

sua ineficiência em não disponibilizar meios para execução de sua sentença, na ausência de vagas 

no sistema prisional. Restando clara a observância ao princípio da legalidade e da dignidade 

humana. 

A taxa de ocupação, com referência ao final de junho de 2021 é de 66,97 % de suas vagas, 

uma vez que o quantitativo de custodiadas foi de 148 (cento e quarenta e oito) mulheres. Embora 

esse percentual seja bastante variável, não vem ocorrendo excedente populacional, no último ano.  
 

Quantitativo de mulheres presas – Estabelecimento Prisional Feminino Santa Luzia  
Capacidade Situação 

Processual 
2021 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 
Presas 
condenadas 

73 70 70 73 73 74   



 

Presas Provisórias 74 83 83 79 77 74   
221 

População total 147 153 153 152 150 148  

 

Fonte: Prontuário/EPFSL (até 22/06/2021) 
 

Vale ressaltar que, segundo o setor de estatísticas da SERIS, existe um efetivo de mulheres 

que respondem a regime de cumprimento domiciliar de pena em Alagoas, conforme quadro 

abaixo: 

 
 

Quantitativo de mulheres não recolhidas no Sistema Prisional 

Junho/2021 

Unidades/Regimes de cumprimento de pena Quant. Excedente 

CAISL (semiaberto) 154 0 

CAISL (aberto) 133 0 

Presas em penitenciárias federais 0 0 

Total 287 0 

Fonte: Estatística/SERIS/junho2021 

 

No Estado de Alagoas, o quantitativo de mulheres grávidas diminuiu consideravelmente 

após a decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal-STF, no julgamento do Habeas 

Corpus Coletivo de nº 14.3641 SP, que prevê a substituição da prisão preventiva de mulheres 

grávidas ou mães de crianças de até 12  anos ou pessoas com deficiência pela prisão domiciliar. 

Atualmente, o quantitativo de grávidas é de apenas 01 (uma) mulher, que já possui pedido 

judicial em análise para concessão de prisão domiciliar. 

Com apoio financeiro do Departamento Penitenciário Nacional, por meio de convênio 

federal foi instalada na Unidade Prisional do Estado de Alagoas uma brinquedoteca integrando a 

ala materno-infantil, que disponibiliza as reeducandas lactantes um espaço reservado as crianças, 

com brinquedos lúdicos, equipado com condicionador de ar,TV e outros equipamentos para lazer. 

Quanto à tipificação criminal das apenadas do Estado de Alagoas, os dados coletados 

apontam que, em junho de 2021,  52% dos crimes são relacionados ao Tráfico de entorpecentes: 

 
 

Quantitativo de mulheres por tipificação criminal – Regime fechado 

Tipificação criminal Quant. 

Tráfico de Entorpecentes 77 
Homicídio 32 
Tentativa de Homicídio 3 
Roubo 10 
Furto 5 



 

Organização Criminosa 3 
Latrocínio 2 
Tentativa de Latrocínio 2 
Estupro de Vulnerável 9 
Tortura 1 
Abandono de Incapaz 1 
Estelionato 1 
Violência doméstica 2 
TOTAL 148 

Fonte: Relatório/SERIS/EPFSL/Junho-2021 (22/06/2021) 
 

Acerca da quantidade de mulheres por faixa etária no Estado de Alagoas, os dados 

apontam que majoritariamente, as custodiadas do Presídio Santa Luzia são jovens, com até 30 

anos de idade 

 
 

Quantitativo de mulheres recolhidas no Sistema Prisional por 
faixa etária 

Faixa etária  

 

18 a 24 anos 37 

25 a 29 anos 35 

30 a 34 anos 21 

35 a 45 anos 40 

46 a 60 anos 15 

Total 148 

                           Fonte: Relatório/SERIS/EPFSL/Junho-2021 (22/06/2021) 

 
Relativo ao estado civil, a grande maioria das custodiadas são solteiras, cerca de 60%, 

seguida da união estável, com 21%: 

 
 

Quantitativo de mulheres recolhidas no Sistema Prisional por 
faixa etária 

Escolaridade  

Solteira     90 

União estável/ amasiada     32 

Casada 17 

Divorciada    7 

Viúva 2 

Total     148 

Fonte: Relatório/SERIS/EPFSL/Junho-2021 (22/06/2021) 
 
 

Quanto à questão de raça e cor, 66% das custodiadas alagoanas são pardas, 14% negras e 



 

18% brancas, dados da SERIS em junho de 2021.  

Os dados concernentes à escolaridade das custodiadas alagoanas apontam que a taxa de 

analfabetismo não chega a 10% e de que possue o ensino fundamental completo supera os 30%: 

 

 
Quantitativo de mulheres recolhidas no Sistema Prisional 

Escolaridade Junho/2021 

Analfabetas 10 
Ensino Fundamental Incompleto 89 
Ensino Fundamental Completo 7 
Ensino Médio Completo 19 
Ensino Médio Incompleto 19 
Ensino Superior Completo 1 
Ensino Superior Incompleto 3 
TOTAL 148 

Fonte: Relatório/SERIS/EPFSL/Junho-2021 (22/06/2021) 

 

Oferta de atividades laborais: 
 
 

Quantativo de mulheres recolhidas no Sistema 
Prisional em atividade laboral 

Oficina  

Corte e costura 5 

Serigrafia 3 

 
Artesanado 

 
10 

Serviços gerais (interno) 07 

Total 25 

Fonte: Relatório/SERIS/EPFSL/Junho-2021 (22/06/2021) 
 
 

Concernente as atividades desenvolvidas e os profissionais envolvidos nas diversas 

assistências às reeducandas de Alagoas, cabe informar: 
 

i. Assistência a saúde: 

Existe uma unidade de pronto atendimento 24 (vinte e quatro) horas com serviço de 

enfermagem que é responsável pela separação e administração das medicações com prescrição 

médica às pacientes reeducandas, e acompanhamento nas saídas de emergência/urgência, para 

consultas internas e externas de forma eletiva e evolução dos prontuários no livro de ocorrência 

do setor. 



 

Todos estes testes são feitos por profissionais devidamente capacitados. No prontuário médico 

é elencada toda a evolução dos atendimentos de urgência e emergência, encaminhamentos, 

consultas médicas, do psicológico, nutricional, do serviço social, odontológico, psiquiátrico e 

solicitação de exames. 

ii. Assistência psicossocial: 

A equipe psicossocial da Unidade busca fortalecer o vínculo afetivo e emocional com a 

família fragmentada pelo processo de encarceramento. No tocante a população privada de 

liberdade do sexo feminino, e as particularidades que as envolvem, se faz necessário desenvolver 

um trabalho interdisciplinar traçando estratégias para garantia de direitos, acompanhamento 

psicossocial e promoção à saúde, primordialmente no tocante ao processo gestacional, que pode 

ser prejudicado em virtude do encarceramento. 

No momento da entrada da presa na Unidade Feminina, conforme pontuado anteriormente 

acontece à porta de entrada, quando se coletam dados através de uma entrevista completa, 

abordando várias temáticas, dentre eles a situação familiar, moradia, trabalho, problemas de saúde 

entre outros. Este atendimento inicial fornece parâmetros para construção de um plano de 

assistência psicossocial direcionada à reeducanda. 

 
iii. Assistência jurídica processual: 

 
Além da Defensoria Pública que realiza peridioticamente atendimento na Unidade, é 

disponibilizado um advogado dativo que exerce a função de assistência jurídica ao detento com o 

intuito de lhe manter informado sobre todas as suas evoluções processuais, dando assim, para 

aqueles que não tenham advogado particular acompanhamento amplo e gratuito, auxiliando o 

trabalho da defensoria pública, que é alvo e intermediação nos diversos peticionamentos judiciais, 

entre o profissional dativo e as jurisdições. 

 

5. INFRAESTRUTURA FÍSICA 
 

 
Nome da Unidade 
Prisional 

 
Esco

la 

Unidade 
Básica 

de 
Atendim

ento 

 
Bibliot

eca 

 
Crec

he 

 
Berçár

io 

Oficina de 
trabalho 

Estabelecimento 
Prisional Feminino Santa 
Luzia 

Sim Sim Não Não Sim Sim 



 

 

 

6. PRINCIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTO 
 

Além das verbas definidas no PPA 2019/2020 do Governo de Alagoas, dos Fundos 

Penitenciários Nacional e Estadual e do DEPEN, atualmente os projetos e ações desenvolvidos 

pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social se formalizam através da rede 

parceira, tanto com a rede pública parceira, atingindo as diversas assistências, ligadas às áreas de 

trabalho, educação e saúde, propiciando um olhar mais humanizado às especificidades femininas. 

Dentre os muitos esforços empenhados na oferta de serviços e assistências à mulher presa 

do Estado de Alagoas, uma das dificuldades esbarra na limitação do efetivo de policiais penais 

para efetuar as ações articuladas para as apenadas, a exemplo da falta de escoltas para o 

encaminhamento das presas aos serviços de saúde da rede pública externa, ou a dificuldade na 

regularização de documentação civil das apenadas, pela falta de verba de custeios para esta 

finalidade. 

 
7. REDES PARCEIRAS 

 
Visando a efetivação da execução da pena, bem como a reintegração social dos reeducandos, 

através do desenvolvimento de ações, programas e políticas garantidoras de direitos, a Secretaria de 

Estado de Ressocialização e Inclusão Social busca e formaliza parcerias com diversos Órgãos Federais e 

Estaduais, contemplando a realidade do encarceramento feminino, de modo que  possam contribuir com a 

execução do Plano Estadual para as Mulheres em Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional. 

São eles: 

Departamento Penitenciário Nacional/MJ 

Ministérios e Secretarias da Presidência da República 

Ministério da Educação – MEC 

Ministério da Saúde – MS 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 

Secretaria de Direitos Humanos – SDH 

Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial – SEPPIR 

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM 

Secretarias Estaduais 

Instituições religiosas que executam atividades de capelania no sistema prisional alagoano 

Conselho Penitenciário - AL 



 

Defensoria Pública de Alagoas 

Tribunal de Justiça de Alagoas  

Ministério Público Estadual 

Universidade Federal de Alagoas 

Conselho Estadual de Segurança Pública 

Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Alagoas 

Conselho da Comunidade 

Polícia Militar do Estado de Alagoas 

Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas 

 

8. PLANO DE AÇÃO 

 
Eixo Gestão 

 
A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social é o órgão gestor do sistema 

prisional no Estado de Alagoas, responsável pela administração e sua execução administrativa, 

tendo por missão assegurar o cumprimento da política nacional penitenciária e da legislação 

pertinente, no âmbito estadual, planejando, coordenando, controlando, gerindo e executando 

projetos e programas de ressocialização, através da ação integrada entre Estado e Sociedade. 

A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social – SERIS, órgão integrante da 

Administração Direta do Poder Executivo, nos termos do art. 26 da Lei Delegada Estadual nº 47, 

de 2015, possui a seguinte estrutura básica organizacional: 

i. Órgãos Colegiados: 

a) Conselho Penitenciário do Estado de Alagoas. 
 

ii. Gestão Estratégica: 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Chefia de Gabinete; 

c) Procuradoria Geral do Estado – Subunidade; 

d) Assessoria de Governança e Transparência; 

e) Assessoria de Comunicação; 

f) Corregedoria; e 

g) Ouvidoria. 
 

iii. Gestão de Estado: 



 

a) Secretaria Executiva de Gestão Interna: 

1. Assessoria Executiva de Contratos e Convênios: 

 Chefia de Contratos; e 

 Chefia de Convênios. 

2. Chefia Executiva Administrativa: 

 Chefia de Suprimento; 

Assessoria Técnica de Aquisição; 

 Assessoria Técnica de Patrimônio; 

 Assessoria Técnica de Almoxarifado; 

 Gerência de Serviços Gerais; 

 Chefia de Frota; 

 Assessoria Técnica de Frota; 

 Chefia de Manutenção Predial; 

 Assessoria Técnica Manutenção Predial; 

 Assessoria Técnica de Controle do Consumo Interno; 

 Chefia de Procedimentos Licitatórios; e 

 Assessoria Técnica de Procedimentos Licitatórios. 

3. Chefia Executiva de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade: 

 Gerência de Planejamento e Orçamento; 

 Gerência de Finanças e Contabilidade; e 

 Supervisão de Prestação de Contas de Contratos e Convênios. 

4. Chefia Executiva de Valorização de Pessoas: 

 Supervisão de Movimentação Funcional; e 

 Assessoria Técnica de Folha de Pagamento. 

5. Chefia Executiva de Tecnologia da Informação. 
 

iv. Gestão Finalística: 

a) Chefia Especial de Gestão Penitenciária: 

1. Gerência do Comando de Operações Penitenciárias; 

2. Supervisão do Comando de Operações Penitenciárias; 

3. Supervisão do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática; 

4. Supervisão do Centro de Monitoramento Eletrônico de Presos; 

5. Assessoria Técnica do Centro de Telepresença; 



 

6. Gerência da Escola Penitenciária; 

7. Supervisão de Ensino, Planejamento e Pesquisa; 

8. Gerência de Saúde; 

9. Supervisão de Saúde; 

10. Supervisão de Saúde do Centro Psiquiátrico Judiciário; 

11. Gerência de Educação, Produção e Laborterapia; 

12. Supervisão de Educação; 

13. Assessoria Técnica de Ensino, Cultura e Esporte; 

14. Supervisão de Produção e Laborterapia; 

15. Gerência de Inteligência; 

16. Supervisão da Gestão de Segurança da Informação; 

17. Supervisão de Inteligência e Segurança Pública; e 

18. Assessoria Técnica de Análise e Operações de Inteligência. 

19. Chefia Especial de Unidades Penitenciárias: 

20. Chefia de Pesquisa e Estatística; 

21. Chefia Administrativa; 

22. Chefia de Segurança e Disciplina; 

23. Chefia de Serviços Penais; 

24. Chefia de Reintegração Social e Acompanhamento de Alternativas Penais; 

25. Chefia do Núcleo de Acompanhamento de Alternativas Penais e Programas de Reintegração Social; 

26. Chefia da Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti de Oliveira; 

27. Subchefia da Penitenciária Masculina Baldomero Cavalcanti de Oliveira; 

28. Chefia Presídio Professor Cyridião Durval e Silva; 

29. Subchefia do Presídio Professor Cyridião Durval e Silva; 

30. Chefia do Presídio do Agreste; 

31. Subchefia do Presídio do Agreste; 

32. Chefia da Casa de Custódia da Capital; 

33. Subchefia da Casa de Custódia da Capital; 

34. Chefia do Presídio Feminino Santa Luzia; 

35. Subchefia do Presídio Feminino Santa Luzia; 

36. Chefia do Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy; 

37. Subchefia do Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy; 



 

38. Chefia da Colônia Agroindustrial São Leonardo; 

39. Subchefia da Colônia Agroindustrial São Leonardo; 

40. Chefia do Núcleo Ressocializador da Capital; 

41. Subchefia do Núcleo Ressocializador da Capital; 

42. Chefia do Presídio de Segurança Máxima; 

43. Subchefia do Presídio de Segurança Máxima; 

44. Chefia da Penitenciária de Segurança Máxima;  

45. Subchefia da Penitenciária de Segurança Máxima; 

  

 Atribuições e competências 
 

A ocupação dos cargos de liderança na gestão prisional é de livre nomeação e exoneração 

dos Secretários estaduais, entretanto, as ocupações de chefia das Unidades Prisionais estão 

atreladas a servidores penitenciários concursados por conveniência, sendo estes servidores 

efetivos do quadro funcional do sistema, e no caso da unidade prisional feminina, o cargo de 

direção sempre é ocupado por mulheres. 

Quanto à estrutura organizacional básica do Estabelecimento Prisional Feminino Santa 

Luzia, compõe-se por: I - Nível de direção a) Chefia; b) Subchefia; c) Assessoria da Chefia. As 

atribuições e competências do nível de direção estão definidas na Lei 7.210 de 11 de julho de 

1984 - Lei de Execuções Penais e no Decreto 38.295 de 14 de fevereiro de 2000 - Regulamento 

do Sistema Penitenciário do Estado de Alagoas, Decreto nº 49.051, de 22 de junho de 2016 - 

Regimento Interno da Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social- SERIS e Lei 

Delegada nº 47 de 11 de agosto de 2015, e compreende as responsabilidades fundamentais 

dispostas em legislação aplicável á espécie, no âmbito da administração pública, promovendo o 

desenvolvimento funcional dos respectivos subordinados e a sua integração com os objetivos do 

Governo do Estado quanto aos fins para a efetuação da execução da pena. 

 Fluxos e Procedimentos 
 

Concernente a estratégia que engloba os serviços penitenciários cabíveis na execução da 

pena, a Unidade Prisional tem por base a preservação da dignidade humana, além da promoção 

de uma reintegração e inclusão social que respeitem a diversidade de gênero, orientações sexuais, 

religiosidades, maternidade, deficiências física e mental e étnico-raciais. Buscando atender os 



 

requisitos básicos aparelhados pela legislação penal, garantindo ao indivíduo o acesso à 

capacitação educacional, profissional e trabalho, além da garantia todas as assistências legais, 

previstas em lei. 

 Base de dados 

O sistema prisional alagoano conta com o Sistema de Administração Penitenciária – SAP, 

que integra todas as informações referentes aos reeducandos custodiados, bem como o 

cadastramento dos seus visitantes e a gestão de entradas e saídas de familiares. 

Além disso, existe um sistema de comunicação do poder judiciário, o SAJ (Sistema de 

Automação da Justiça) e SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), que são os sistemas 

utilizados pelos órgãos vinculados à SSP (Secretaria de Segurança Pública), bem como pelo Poder 

Judiciário. 

    

 Capacitação de Servidores 
 

A atribuição de gerir o Sistema Penitenciário, em toda sua complexidade, demanda a busca 

por soluções mais céleres e eficazes, nesse sentido, revela-se de grande importância a seleção, a 

capacitação e a contínua supervisão apoiada desses servidores, tendo em vista que o trabalho nas 

prisões, com todas as suas dificuldades, requerem não só a apresentação das qualidades pessoais 

do indivíduo, mas capacidade técnica para o desempenho da sua função e instituir uma estratégia 

coerente e fundamentada na premissa de que a qualificação profissional é um dos pilares para um 

bom Sistema Prisional. 

Assim, no dia 29 de novembro de 2016 foi criada a Escola de Administração Penitenciária 

do Estado de Alagoas, com a finalidade formar, aperfeiçoar, treinar, capacitar e qualificar os 

servidores que atuam no âmbito do Sistema Penitenciário Alagoano, fomentar e apoiar a oferta de 

cursos de capacitação inicial e continuada, graduação, especialização stricto sensu e lato senso, 

mestrado e doutorado, voltado aos servidores que atuam no sistema prisional, além de atuar nas 

perspectivas de atividades de pesquisa e produção de conhecimento acerca da realidade e 

dinâmicas prisionais, que devem ser articulados em: I - Administração Penitenciária; II - Saúde e 

Qualidade de Vida; III - Segurança e Disciplina; e IV - Relações Humanas e Reinserção Social. 

Como prioridade no contexto da gestão de pessoas, a capacitação e formação continuada 

do servidor garante o preparo necessário para atuação em qualquer área do campo de trabalho, e 

concernente ao sistema prisional, esta estratégia pode ser classificada em duas modalidades: 



 

capacitação dos profissionais multidisciplinares que prestam assistência às custodiadas; e a 

capacitação dos profissionais que atuam no âmbito operacional do sistema prisional. 

Objetivo Meta Indicadores Ações e estratégias Respons
ável 

Cronogra
ma 

Fortalecer 
parcerias e 
integração entre 
os órgãos 
públicos.  

Institucionali
zação do 
comitê 
gestor.  

 Portaria de instituição do comitê 
gestor.  

Institucionalizar um comitê gestor 
intersetorial em atenção às 
mulheres presas e egressas 
incluindo servidores de 
Organismo de Políticas para 
Mulheres do Estado, Secretaria de 
Estado da Mulher e dos Direitos 
Humanos e Secretaria de Estado 
da Saúde. 

SERIS/ 
EPFSL 

Agosto/ 
2021  
a Agosto/ 
2023 

Fiscalizar e 
acompanhar o 
cumprimento 
das ações. 

2 reuniões 
anuais. 
 
Envio das 2 
atas de 
reuniões. 

Quantidade de reuniões realizadas 
durante a vigência do último 
Plano Estadual e suas respectivas 
atas. 
 
 

Realizar  reuniões semestrais do 
comitê gestor de atenção às 
mulheres presas e egressas com a 
produção de atas. 
 
Enviar as atas de reunião do 
comitê gestor estadual ao comitê 
gestor da PNAMPE (MJSP e 
SNPM), sempre após a última 
reunião anual. 
 

SERIS/ 
EPFSL 

Agosto/ 
2021  
a Agosto/ 
2023 

Monitorar o 
Plano Estadual. 

Monitorar o 
Plano 
Estadual. 

Relatório com os dados do 
monitoramento realizado durante 
a vigência do último Plano 
Estadual. 

Articular através de reunião com 
o setor  de estatística da Secretaria 
de Estado de Ressocialização e 
Inclusão Social de que forma se 
dará o monitoramento do Plano 
Estadual. 
 
Monitorar através  dos dados 
enviados por cada eixo  se as 
metas estabelecidas estão sendo 
realizadas. 

SERIS/ 
EPFSL 

Agosto/ 
2021  
a Agosto/ 
2023 

Capacitar e 
sensibilizar os 
servidores. 

80% de 
servidores 
(efetivos e 
temporário) 
que atuam 
no EPFSL. 

Porcentagem dos servidores 
(efetivos e temporários) 
capacitados. 

Promover cursos de capacitação 
dos servidores (efetivos e 
temporários), com foco no 
respeito da dignidade da pessoa 
humana e da diversidade de 
gênero em parceria com a Escola 
Penitenciária que será responsável 
pela realização e emissão de 
certificados de cada curso. 
 
Realizar capacitações a fim de 
garantir procedimentos de 
segurança e escolta, diferenciados 
para as mulheres idosas, com 
deficiência, gestantes, lactantes e 
mães com filhos, inclusive de 
colo  em parceria com a Escola 
Penitenciária que será responsável 
pela realização e  emissão de 
certificados de cada curso.  

SERIS/
ESCOL
A 
PENITE
NCIÁRI
A/ 
EPFSL 

Agosto/ 
2021  
a Agosto/ 
2023 



 

 
 
 
Eixo Promoção da Cidadania 
 
Assistência Social: 

 
 

No âmbito do Eixo Promoção e Cidadania, buscaremos  otimizar o acesso a viabilização da 

documentação civil básica (certidão de nascimento ou de casamento, RG e CPF) das custodiadas no 

Estabelecimento Feminino Santa Luzia - EPFSL, vez que atualmente aproximadamente 30% destas mulheres 

possuem documentação civil básica, conforme levantamento realizado pelo Serviço Social desta unidade 

prisional. No tocante a realização de rodas de conversas com abordagem de temas diversos, estas estavam sendo 

realizadas regularmente com adesão satisfatória, mas atualmente em virtude da pandemia da COVID-19, a 

realização de encontros mediante  rodas de conversas está sendo comprometido. Quanto a identificação de 

custodiadas  pré-egressas, com processo na Execução Penal, estas são identificadas regularmente através da lista 

disponibilizada pelo SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado para que sejam realizadas as 

intervenções necessárias para prepará-las para a progressão de regime junto em parceria com o Escritório Social. 

 
Objetivo Meta Indicador Ações e estratégias Recurso Responsável 

 
Regularizar  
documentação 
civil básica de 
das custodiadas. 

 
50% das 

custodiadas 
com 

documentaçã
o civil básica 
viabilizada. 

 

 
% das 

mulheres 
custodiadas 

possuem 
documentaçã
o civil básica 
viabilizada. 

- Realizar busca ativa através 
de atendimento mediante 
abordagem social e/ou coletiva 
para identificar possíveis 
pendências de documentação 
civil para que sejam 
viabilizados: Certidão de 
Nascimento - CN ou Certidão 
de Casamento - CC, Registro 
Geral - RG e Cadastro de 
Pessoa Física - CPF. 
 

 
Custeio da 
taxa para 2ª 
via de RG. 
 

 
Assistente 
Social da 
unidade 
prisional 

Assegurar a 
realização dos 
atendimentos 
pela equipe 
multidisciplinar 
da unidade 

Criar um 
fluxo de 
atendimento
s setoriais de 
forma a 
atingir o 
percentual 
de 100% de 
mulheres 
atendidas. 

Porcentagem das mulheres 
encarceradas atendidas pela 
equipe multidisciplinar. 

Realizar reunião com as equipes 
de segurança, saúde, psicossocial 
e jurídico a fim de criar um fluxo 
de atendimentos setoriais, de 
modo que todas as custodiadas 
recebam atendimento regular. 
 
 

EPFSL Agosto/ 
2021  
a Agosto/ 
2023 

Manutenção do 
banco de dados 
do Estado. 

Atualização 
mensal dos 
dados. 

Porcentagem dos dados 
atualizados. 

Manter atualizados os dados 
específicos das mulheres presas 
beneficiadas por habeas corpus, 
progressão de regime e indulto. 

SERIS/ 
EPFSL 

Agosto/ 
2021  
a Agosto/ 
2023 



 

 
Realizar rodas 
de conversa 
com mulheres 
em 
cumprimento de 
regime fechado 
para abordagem 
de temas que 
possibilitem 
promover 
informação, 
reflexão e 
empoderamento 
feminino, 
mediante 
adesão 
voluntária. 

 
30% das 

custodiadas 
participando 
das rodas de 
conversas. 

 
% de 

mulheres 
participando 
das rodas de 

conversa 

-Realização de rodas de conversa 
com grupos de mulheres para 
abordagem de temas que 
possibilitem promover 
informação, reflexão e 
empoderamento feminino com 
encontros mensais, abordando 
temas: através de sobre: geração 
de emprego e renda, violência, 
sexualidade, direitos reprodutivos, 
direito e acesso às políticas 
públicas, drogadição e depressão 
ministrados pela equipe técnica da 
unidade prisional. 
 A equipe pisocossoacial do 
EPFSL irá realizar busca ativa 
junto as custodiadas da unidade 
prisional e as que manifestarem 
interesse irão participar dos 
encontros mensais com roda de 
conversa. 
 

 
- Folder 
informativo
; 
- Data 
show; 
-
Computado
r; 
- Espaço 
físico 
adequado. 

 
 
 
 
Equipe técnica 

da unidade 
prisional 

 
Implementar a 
assistência à 
pré-egressa 
através da 
identificação de 
demandas 
sociais para 
preparação à 
liberdade.  

 
70% das 
custodiadas 
pré-egressas 
com 
demandas 
sociais 
identificadas  
e 
encaminhada
s  para o 
Escritório 
Social após a 
progressão 
do regime. 

 
 
 
 
 

% de 
mulheres 

pré-egressas 
com 

demandas 
sociais 

identificadas.  

Identificar as pré-egressas a partir 
da lista emitida pelo SEEU (com 
processo na execução penal)  
inseri-las em uma proposta de 
preparação para a liberdade, 
identificando possíveis demandas 
sociais inerente a: previdência 
social, assistência social,  
documentação civil, dentre outras. 
- Realizar as orientações e os 
encaminhamentos necessários 
para a rede de serviço disponíveis 
nos respectivos municípios de 
acordo com a necessidade 
apresentada pela usuária; 
- Realizar articulação com o 
Escritório Social para 
contribuição de preparação da 
demanda pré-egressa para 
mediação das demandas, quando 
houver necessidade. 
- A partir a identificação das pré-
egressas com processo na 
execução penal, estas serão 
submetidas a abordagem pela 
assistente social do EPFSL para 
identificação de possíveis 
demandas. A partir desta 
identificação, será realizada 
intervenções necessárias até sua 

 
- Folder 
informativo 
impresso; 
 - 
Instrument
o/formulári
o específico 
(impresso) 
para 
realizar os 
encaminha
mentos. 
 

 
 
 
 

Equipe técnica 
da unidade 
prisional 



 

permanência na unidade prisional. 
Caso a demanda não tenha sido 
concluída no período anterior a 
progressão de regime, esta será 
direcionada para que a equipe do 
Escritório Social possa dar 
continuidade nas intervenções. 

 
Saúde: 
 

No âmbito do Eixo de saúde, buscaremos otimizar o acesso à saúde das custodiadas no Estabelecimento 

Feminino Santa Luzia – EPFSL e no Centro Psiquiátrico Judiciário Pedro Marinho Suruagy – CPJPMS, com 

parcerias com a Secretaria de Estado da Saúde – SESAU e do município de Maceió. No tocante a realização de 

atendimentos médicos, grupos de reunião e exames eletivos, estes estavam sendo realizadas regularmente com 

adesão satisfatória, porém atualmente em virtude da pandemia da COVID-19, teve redução e até suspensão de 

atendimento. Quanto às custodiadas pré-egressas daremos as instruções para continuidade de atendimento da saúde 

da mulher, assim como encaminhamentos para atendimento em saúde mental. Atualmente estamos com cursos para 

os servidores da saúde em modalidade ensino à distância, cumprindo o protocolo de distanciamento social. Vale 

ressaltar que as ações de saúde que são externas dependem da disponibilidade de escolta e remoção, pois não há 

equipe específica para tal fim. 

Objetivo Meta Indicador Ações e estratégias Recurso Responsável 
Fortalecer as ações 

de controle do 
câncer de colo do 

útero para 
mulheres privadas 
de liberdade em 

unidade prisional 

Atender 15% das 
mulheres 

custodiadas no 
Sistema Prisional 
de Alagoas com 

realização de 
exame 

citopatológico do 
colo do útero/ano 

% de 
mulheres com 

exame 
citopatológico 

do colo do 
útero 

realizado 
 
 

Articular ações com a 
gestão das Unidades 

prisionais: Centro 
Psiquiátrico e Presídio 
Feminino Santa Luzia, 

para proporcionar o 
atendimento das 
reeducandas com 

segurança adequada 
pela equipe 

multidisciplinar; 
Criar ficha de 

cadastro e 
acompanhamento 
individualizado; 

Capacitar todos os 
profissionais das 
equipes quanto à 
alimentação do 

Sistema de 
Informação da 

Atenção Básica e às 
diretrizes do 

Programa de Controle 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional 

(CPJPMS e 
PFSL) e 

Supervisão do 
GERIT 



 

do Câncer do Colo do 
Útero: periodicidade, 

população-alvo e 
método. 

Estabelecer 
estratégias de acesso e 

monitoramento da 
realização do exame 

citopatológico do colo 
do útero; 

Realizar ações de 
educação em saúde 
visando orientar a 

população quanto à 
necessidade e 

importância da 
realização do exame; 
Planejar com o Grupo 
de Escolta, Remoção e 
Intervenção Tática – 
GERIT, a saída das 
reeducandas para 

atendimento externo. 
 

Fortalecer as 
ações de saúde 

voltadas às 
questões de 

gênero para as 
mulheres 

privadas de 
liberdade em 

unidade prisional 
 

04 ações de 
educação em 

saúde voltadas ao 
cuidado em saúde 
e enfrentamento 
ao preconceito a 

mulheres 
LGBTQIA+/ano 

 

Número de 
ações de 

educação em 
saúde 

realizadas 
 

Incluir ações 
educativas nas rotinas 
das eAPP voltadas à 
promoção entre as 

mulheres privadas de 
liberdade em unidade 
prisional incluída no 

público LGBTQIA+ e 
discussão do 

preconceito para a 
sociedade em geral; 
Estimular e realizar 
campanhas e outras 
atividades contra o 

preconceito e a 
discriminação de 
LGBTQIA+ nas 

Unidades Prisionais, 
envolvendo também a 

sensibilização dos 
trabalhadores do 
sistema prisional. 

 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde e  

coordenações de 
saúde 



 

Garantir o acesso 
ao pré-natal às 

mulheres privadas 
de liberdade em 

unidade prisional 

Atender 80% das 
gestantes 

custodiadas no 
Sistema Prisional 
de Alagoas com 

pelo menos 4 
(quatro) consultas 

de pré-natal 
 

% de gestantes 
com pelo 
menos 4 
(quatro) 

consultas de 
pré- natal  
realizadas 

 
 

Capacitar os 
profissionais das eAPP, 

dentro de suas 
competências; 

Implantar rotina de 
visita técnica periódica 

ao berçário por 
profissional de saúde da 
eAPP para identificação 

de demandas e 
necessidades das 

gestantes; 
Elaborar estratégias 
para facilitação do 
acesso e adesão ao 

atendimento de pré-
natal (humanização do 

atendimento, 
fortalecimento de 

vínculos, busca ativa de 
gestantes, etc.); 

Planejar com o Grupo 
de Escolta, Remoção e 
Intervenção Tática – 
GERIT, a saída das 
reeducandas para 

atendimento externo; 
 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional 

(CPJPMS e 
PFSL) e 

Supervisão do 
GERIT 

 
Garantir a 

imunização das 
vacinas de rotina, 

campanhas e 
específicas para 

mulheres 
 

 
 

Imunizar 90% das 
mulheres 

custodiadas no 
Sistema Prisional 

de Alagoas. 
 

 
% de mulheres 

imunizadas 
(registro no 

cartão de 
imunização) 

 
 

 
Articular ações com a 
gestão das Unidades 

prisionais: Centro 
Psiquiátrico e Presídio 
Feminino Santa Luzia, 

para proporcionar o 
atendimento das 
reeducandas com 

segurança adequada 
pela equipe de 
imunização; 

 
 

PNI 
SESAU 
SERIS 

 
 

Gerência de 
saúde e  

coordenações de 
enfermagem 



 

Implementar e 
fortalecer o 
HIPERDIA, 
destinado ao 

cadastramento e 
acompanhamento 
de portadores de 

hipertensão arterial 
e/ou diabetes 

mellitus visando a 
melhoria da 

qualidade de vida 
dos pacientes. 

Atender 30% das 
mulheres 

custodiadas no 
Sistema Prisional 
de Alagoas com 

relação à 
hipertensão e 

diabetes 

% de mulheres 
hipertensas e 

diabéticas 
atendidas na 
enfermagem 

 
 

Articular ações com a 
gestão das Unidades 

prisionais: Centro 
Psiquiátrico e Presídio 
Feminino Santa Luzia, 

para proporcionar o 
atendimento das 
reeducandas com 

segurança adequada 
pela equipe 

multidisciplinar; 
Criar ficha de cadastro e 

acompanhamento 
individualizado; 

Cadastrar as pacientes 
identificadas no 

programa de 
acompanhamento; 

Relatório mensal de 
acompanhamento e 

liberação de 
medicamento; 
Proporcionar 
atendimento 

educacional com equipe 
multidisciplinar. 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional ( 
CPJPMS e 

PFSL) 

Implementar e 
fortalecer o 

cuidado à saúde da 
criança na unidade 
prisional feminina 

Atender 30% das 
crianças  que estão 

com as mães 
custodiadas no 

Sistema Prisional 
de Alagoas com 

acompanhamento 
de saúde 

% de crianças 
atendidas no 
berçário da 

Unidade 
Prisional 

Monitorar as 
gestantes para 

acompanhamento 
precoce das crianças 

após parto; 
Implantar rotina de 

visita técnica 
periódica ao berçário 
por profissional de 
saúde da eAPP para 

identificação de 
demandas e 

necessidades das 
crianças; 

Realizar consultas 
com periodicidade 

mensal com as 
crianças, visando 

garantir o diagnóstico 
precoce de problemas 

de saúde; 
Fazer o 

monitoramento 
periódico deste 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional ( 
CPJPMS e 

PFSL) 



 

indicador com vistas à 
programação de ações 

para melhoria da 
atenção à saúde 

materno-infantil; 
Planejar com o Grupo 
de Escolta, Remoção e 
Intervenção Tática – 
GERIT, a saída das 
reeducandas para 

atendimento externo; 
Reduzir a 

incidência da sífilis 
através do 

tratamento de 
urgência. 

 
Qualificar o 

cuidado à saúde 
mental ofertado 
pelas Equipes de 
Atenção Primária 
Prisional (eAPP) 

para mulheres 
privadas de 
liberdade no 

CPJPMS 
 

 

Participação de 4 
cursos  das equipes 
de atenção básica 

do CPJPMS 

Certificados de 
conclusão de 

curso 
 
 

Articulação com as 
coordenações das 

equipes de atendimento 
a Pessoa com 

Transtorno Mental em 
Conflito com a Lei, com 
a finalidade de melhoria 

no fluxo de 
comunicação e 

avaliação; 
Planejar ações voltadas 
ao aperfeiçoamento e 
seu desenvolvimento. 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde e suas 

coordenações 

Fortalecer o 
acesso e 

continuidade do 
cuidado na 

Atenção Primária 
à Saúde no 

âmbito prisional 
para as mulheres 

privadas de 
liberdade em 

unidade prisional 
 

Atender 30% das 
mulheres 

custodiadas no 
Sistema Prisional 

de Alagoas. 
 

% de consultas 
médicas por 

mulher privada 
de liberdade 

 
 

Articular ações com a 
gestão das Unidades 

prisionais: Centro 
Psiquiátrico e 

Presídio Feminino 
Santa Luzia, para 

proporcionar o 
atendimento das 
reeducandas com 

segurança adequada 
pela equipe 

multidisciplinar 
Planejar ações e 

qualificar o processo 
de trabalho, em cada 
Unidade Prisional, 

que possam refletir na 
garantia de acesso da 
população ao cuidado 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional ( 
CPJPMS e 

PFSL) 



 

ofertado pelo médico 
ginecologista; 
Incrementar o 

monitoramento das 
consultas médicas 

agendadas na Rede de 
Atenção à Saúde, com 

elaboração de 
relatórios por 

Unidade Prisional; 
Realizar articulação 

com a gestão de 
segurança da Unidade 

Prisional visando 
garantir a efetivação 

das estratégias 
planejadas; 

Planejar com o Grupo 
de Escolta, Remoção e 
Intervenção Tática – 
GERIT, a saída das 
reeducandas para 

atendimento externo. 
 

Intensificar ações 
de promoção, 

prevenção 
detecção precoce 
e tratamento às 

IST para as 
mulheres 

privadas de 
liberdade em 

unidade prisional 

Atender 90% das 
mulheres 

custodiadas no 
Sistema Prisional 
de Alagoas com 

realização de 
Teste Rápido para 

HIV, Sífilis, 
Hepatites B e C / 

ano 
 

%  de 
mulheres que 

realizaram 
teste rápido 
para HIV, 

Sífilis, 
Heptatites B e 

C 
 
 

Articular ações com a 
gestão das Unidades 

prisionais: Centro 
Psiquiátrico e Presídio 
Feminino Santa Luzia, 

para proporcionar o 
atendimento das 
reeducandas com 

segurança adequada 
pela equipe 

multidisciplinar; 
Reduzir a 

incidência da sífilis 
através do 

tratamento de 
urgência; 

Promover ações de 
prevenção e 

promoção em 
Saúde Mental para 

mulheres 
custodiadas; 

Ofertar teste rápido 
de HIV, Hepatice B 

e D e sífilis para 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional ( 
CPJPMS e 

PFSL) 



 

população 
feminina; 

Planejar a rotina de 
testegem rápida que 

contemple as 
mulheres que estão 

sendo admitidas e nas 
que já encontram-se 

na Unidade Prisional; 
Fortalecer o enfoque 

educativo e de 
aconselhamento nas 

ações da eAPP. 
Adquirir e distribuir 

preservativos e 
contraceptivos 

Construir junto à 
Gestão da UP 

proposta de oferta/ 
dispensação de 
preservativos; 

Fortalecer o enfoque 
educativo e de 

aconselhamento nas 
ações da eAPP. 

 
Fortalecer as 

ações de controle 
do câncer de 
mama para 
mulheres 

privadas de 
liberdade em 

unidade prisional 

Atender 30% das 
mulheres 

custodiadas no 
Sistema Prisional 

de Alagoas na faixa 
etária de 50 a 69 

anos com 
realização de 

mamografia de 
rastreamento a cada 

2 anos 

%  de mulheres 
entre 50 e 69 

anos que 
realizaram 

mamografia de 
rastreamento 

 
 

Articular ações com a 
gestão das Unidades 

prisionais: Centro 
Psiquiátrico e Presídio 
Feminino Santa Luzia, 

para proporcionar o 
atendimento das 
reeducandas com 

segurança adequada 
pela equipe 

multidisciplinar; 
Planejar com o Grupo 
de Escolta, Remoção e 
Intervenção Tática – 
GERIT, a saída das 
reeducandas para 

atendimento externo; 
Estabelecer 

estratégias de acesso e 
monitoramento da 

realização do exame 
de mamografia na 
população alvo; 

SERIS 
PNAISP 
SESAU 

Gerência de 
saúde, 

coordenações de 
saúde e gerência 

da Unidade 
Prisional ( 
CPJPMS e 

PFSL) e 
Supervisão do 

GERIT 



 

 
 
 

 Educação e Trabalho 
 

Atualmente, existem 68 reeducandas matriculadas no EJA na Unidade Prisional, na 

modalidade parcial, o que equivale a 43,33% do total de reeducandas, sendo 26,66% no 1º Seguimento 

e 18,66% no 2º Seguimento.Como o grau de escolaridade ente a população carcerária feminina é muito 

baixo, não há nenhuma reeducanda cursando o Ensino Médio na Unidade Prisional. 

Hoje estão disponibilizadas 40 vagas (26,66% da população carcerária) para o Projeto de 

Leitura, na Unidade Prisional. Todas as 40 vagas disponibilizadas para o Projeto de Leitura estão 

preenchidas.Como se trata de uma Unidade Prisional relativamente nova, dado ao fato de que sua 

construção foi concluída há cerca de 03 anos, a Biblioteca, ainda, não foi montada.  

Como o grau de escolaridade ente a população carcerária feminina é muito baixo, não há 

nenhuma reeducanda cursando o ensino EAD na Unidade Prisional. 

Vale destacar que as custodiadas que participam do projeto de Atividade de Cultura são 

alunas do EJA e do Projeto de Leitura. Para participar desse projeto são selecionadas as custodiadas 

com melhor comportamento e melhor grau de instrução. 

As atividades físicas são desenvolvidas nos módulos, a depender do efetivo diário, podendo 

atender até 20% da população carcerária. É importante lembrar que em tempos de pandemia há a 

necessidade de distanciamento social e o contingente daquela Unidade Prisional é insuficiente. Doutra 

banda há o fato de que as custodiadas não são obrigadas à prática de atividades físicas. 

Atualmente, apenas, 24 reeducandas (16% da população carcerária) desenvolvem atividades 

laborais entre atividades internas da Unidade Prisional e Oficinas da GEPL, quais sejam Galpão do 

Artesanato e Fábrica de Esperança. Embora hajam empresas privadas sediadas no Sistema Prisional, 

nenhuma delas faz uso da mão de obra do sexo feminino. 

 

 

Pactuar junto aos 
serviços de referência 
da Rede de Atenção à 

Saúde o fluxo de 
realização de exames 

de mamografia na 
população alvo. 

 



 

 Cultura 

  
As atividades culturais são de suma importância para a ressocialização da pessoa presa, 

bem como para o fortalecimento de sua personalidade. Atualmente, nas Unidades Prisionais 

Femininas do Estado de Alagoas, são executadas diversas atividades voltadas para a cultura das 

internas, tais como: aulas de dança, coral, artesanato, dentre outros. Os produtos de artesanato 

produzidos pelas internas são expostos e comercializados, semanalmente, na Orla de Maceió, em 

parceria com a Polícia Militar do Estado. Como objetivo deste Plano, intenta-se maximizar os 

projetos de fomento à cultura, tanto através de novas parcerias, quanto em continuidade aos 

projetos já existentes. 

 

 Trabalho e Renda 

A atividade laboral constitui um direito e um dever para as pessoas presas. Com base em 

todos os regramentos legais que disciplinam o trabalho nas prisões, esse direito/dever deve ser 

garantido às custodiadas com perspectivas de capacitação e adequação às suas peculiaridades e 

perfil profissional. 

O trabalho é considerado um dever social e uma condição de dignidade humana e deve-se 

ater às finalidades educativa e produtiva, garantindo a justa remuneração como preconiza a LEP 

(Lei de Execução Penal). 

Nesse sentido, devem ser incentivadas, inclusive as ações que se baseiem na valorização 

da produção e formação de redes cooperativas e economia solidária, possibilitando a 

comercialização dos produtos fabricados por meio de apoio da rede de comércio local. 

Além das práticas cotidianas de remição da pena pelo trabalho,01 dia de pena remido a 

cada 03 dias trabalhados, deve ser proporcionada, no interior da unidade prisional que custodia 

mulheres, a acumulação dos casos de remição por trabalho e estudo, desde que exista 

compatibilidade das horas diárias. 

No período pré-parto, as mulheres devem desenvolver atividade laboral condizente com a 

sua condição de gestante; no pós-parto, deve ser garantida a licença da atividade laboral, durante 

120 dias, para que as mulheres que se encontravam trabalhando possam continuar sendo 

remuneradas e terem remidas a sua pena. Após os 120 dias de licença remunerada, a mãe que 

permanece cuidando do filho dentro da unidade prisional deve fazer jus à remuneração e remição 

de pena, pelo trabalho de “cuidadora”. 



 

 
Objetivo Meta Indicador Ações e estratégias Recurso Responsável 

 
Oferta de 
EJA, 1º e 2º 
seguimento 
na 
penitenciária 
Feminina. 

 
A meta é 
50% da 
população 
carcerária 
da UP 
 
 

 
% de 
reeducandas 
cursando o 
EJA 
 
 

Contato com a SEDUC para 
disponibilização de 
professores.  
Matrícula de reeducandas com 
a devida documentação.  
Direcionamento para o 
letramento, ou seja  voltado 
para alfabetização como 
também o estímulo e 
desenvolvimento de 
reeducandas para serem 
multiplicadoras, com 
acompanhamento pedagógico. 

 
Material didático, 
aparelhamento 
das salas de aula, 
continuidade das 
ações escolares. 

 
SERIS/GEPL/S
EDUC/ PFSL 

 
 
Fomento do 
Ensino 
médio  

 
 
A meta é 
alcançar 
15% da 
população 
carcerária 
da UP 
 
 

 
 
% de 
reeducandas 
cursando o 
ensino médio 
na UP 
 
 

Implementação de turmas de 
Ensino Médio na UP. 
Contactar a SEDUC para 
disponibilizar professores para 
o ensino médio. 
Formalização das matrículas. 
Profissionais e horários 
específicos.  

 
Envio de oferta de 
alunas à SEDUC, 
disponibilidade de 
turno diferenciado 
e solicitação de 
professores.  

 
SERIS/GEPL/S
EDUC/ PFSL 

 
 
Projeto de 
leitura 

 
 
A meta é 
alcançar 
35% da 
população 
carcerária 
da UP  
 
Um 
aumento de 
10% em 
dois anos 

 
 
 
% 
dereeducand
asque 
participam 
do Projeto de 
Leitura. 
 

Aumento do quadro de 
professores disponibilizados 
pela SEDUC. 
Aumento do contingente de 
escolta. 
Ampliação do projeto 
Lêberdade e Maleta da Leitura. 
Conscientização da 
importância da participação 
nos projetos de leitura. 
Incentivo aos profissionais 
participantes. 

 
Realizar contato 
com a SEDUC 
para que sejam 
para que sejam 
disponibilizados 
profissionais 
voltados para o 
projeto. 
 
 

 
 
 
SERIS/GEPL/S
EDUC/ PFSL 

 
 
 
 
Biblioteca 

 
 
A meta é 
alcançar 
70% da 
população 
carcerária 
da UP. 
 
 
 
 

 
 
% de 
reeducandas 
utilizam a 
biblioteca na 
UP. 
 
 
 

Possibilidade de Montagem e 
aparelhamento da Biblioteca, 
com sala de leitura. O espaço 
deverá ficar localizado entre os 
dois módulos, para que o 
acesso seja facilitado; 
Separação das obras literárias e 
adequação  ao público 
feminino, realizada por 
profissional da GEPL; 
Seleção e capacitação das 
reeducandas responsáveis pelo 
acervo e distribuição das 

Livros, 
enciclopédias, 
mesas, 
computadores, 
sistema de 
catálogo e 
estruturação do 
ambiente 
 
 
 
 
 

 
 
 

SERIS/ GEPL/ 
PFSL 



 

obras; 
Direcionamento das futuras 
leitoras; 

Educação a 
Distância – 
EAD 

 
 
A meta é 
alcançar 
15% da 
população 
carcerária 
da UP. 

 
% de 
reeducandas 
que utilizam 
o EAD na 
UP. 
 

Aquisição de computadores 
para as salas de aulas 
Suporte técnico de TI. 
Contato com o Sistema S, 
Universidades e parcerias, para 
oferta de acordo com a 
demanda. 

Profissional de 
TI. 
Material didático 
específico 
Horário pré 
estabelecido das 
aulas. 

 
SERIS/ GEPL/ 
PFSL/SESI/SE

NAI 

 
Atividades 
de cultura 

A meta é 
alcançar 
50% da 
população 
carcerária 
da UP. 

% das 
reeducandas 
realizam 
atividades 
culturais. 

Executar, semestralmente, 
atividades de sarau literário 
e/ou música, cinema, teatro, 
etc. 

Junto à escola 
referência 
desenvolver 
atividades 
voltadas a cultura 
regional, palestras 
e acervo. 

SERIS/ 
SEDUC/ PFSL/ 

GEPL 

 
 
Esporte 

 
A meta é 
alcançar 
50% da 
população 
carcerária 
da UP. 
 
 

 
% das 
mulheres que 
praticam 
esporte na 
unidade. 

Atividades físicas nas 
dependências da Unidade 
prisional e nos locais de 
atividades labora, para que 
aumente a quantidade de 
mulheres atendidas. 
Aumento do efetivo da 
Unidade Prisional.  
 

Avaliação física 
pelos 
profissionais das 
custodiadas aptas 
as atividades. 
Adequações 
estruturais. 
Fomentar a 
interação e o lazer 
no Presídio 
feminino. 

SERIS/GEPL/P
FSL/SEDUC 

 
 
 
Trabalho e 
Renda 

 
A meta é 
alcançar 
30% da 
população 
carcerária 
da UP. 
 
Aumento 
de 14% de 
mulheres 
em 
atividades 
laborais 

 
% das 
mulheres que 
realizam 
atividade 
laboral na 
unidade. 
 
 
 
 

Seleção de reeducandas com 
perfil adequado as oficinas.  
Preparação contínua dos 
profissionais envolvidos nas 
atividades. 
 Verificação de documentos 
necessários para abertura de 
conta, insumos para as 
oficinas.  
Contato com a iniciativa 
privada para implantação de 
oficinas de trabalho dentro do 
Sistema prisional.  
Autorização do Poder 
Judiciário para as reeducandas 
que não possuem 
documentação, para abertura 
de conta, possam trabalhar por 
remissão. 

 
Direcionar as 
reeducandas 
sentenciadas com 
a documentação 
adequada para 
abertura de conta 
salário, para as 
atividades 
laborais.  
Treinamento 
direcionado para 
as custodiadas. 

 
SERIS/PFSL/G

EPL, 
Instituições 

parceiras/ Poder 
Judiciário, 
Ministério 
Público, 
Iniciativa 
Privada 

 
 
Exames 
Nacionais 

 
A meta é 
alcançar 
30% da 

% das 
mulheres  
queparticipar
am de 

Seleção das reeducandas aptas 
a realização dos exames. 
Regularização de 
documentação, com a equipe 

Proporcionar 
preparação para 
os exames. 
Disponibilizar 

SERIS/EPFSL/
GEPL/ SEDUC 



 

população 
carcerária 
da UP. 
 
 

exames 
nacionais de 
educação 
 
 

multidisciplinar da Unidade 
Prisional, necessária para a 
participação nos exames.  
Conscientização das alunas 
para a importância da 
participação.  
Contar co, o efetivo específico 
para realização dos exames 

material de estudo 
e apoio as alunas. 
Educadores 
específicos para a 
preparação dos 
exames. 

 
Organizar 
mostra 
laboral 
estadual de 
itens 
produzidos 
em unidades 
femininas 

 
 
 
A meta é 
alcançar a 
realização 
de 02 
mostras 
laborais por 
ano. 

 
Relatório 
referente as 
mostras 
laborais 
realizadas  

Seleção das peças 
confeccionadas, incentivo às 
reeducandas para a 
participação na mostra, 
valorizando o trabalho 
realizado (filé, crochê, 
bordado, decupagem, etc) 
desenvolvidas pela GEPL 
participam da mostra laboral 
permanente no Pavilhão do 
Artesanato localizado no 
Sistema Prisional. 
Exposição das peças 
confeccionadas pelas 
reeducandas nos setores do 
Sistema e em outras 
secretarias, como também em 
feiras férias e mercados 

Realizar palestras 
sobre a 
importância da 
participação no 
evento.  
Disponibilizar 
matérias para a 
confecção das 
peças.  
Proporcionar 
condições para a 
fabricação do 
material a ser 
exposto. 

 
 
 
 

SERIS/PFSL/G
EPL 

 
 Assistência Jurídica 

A Defensoria Pública do Estado realizada assistência periódica no estabelecimento 

prisional feminino através de um defensor público designado 

Ademais, o Estado de Alagoas disponibiliza um advogado dativo para cada unidade 

prisional, tendo em vista a necessidade de atendimento jurídico, que exerce a função de 

assistência jurídica ao detento com o intuito de lhe manter informado sobre todas as suas 

evoluções processuais, dando assim, para aqueles que não tenham advogado particular 

acompanhamento amplo e gratuito, auxiliando desta forma o trabalho da defensoria pública. 

Assistência Religiosa 

O direito à liberdade de manifestação religiosa e o respeito às crenças devem ser 

garantidos às mulheres encarceradas, sem imposição estatal, de acordo com o que disciplina a Lei 

9.982/00, o artigo 24 da Lei de Execução Penal e a Resolução CNPCP nº 08/2013. 

A religião exerce uma significativa influência dentro do sistema penitenciário, ao trabalhar 

a espiritualidade e a dignidade da pessoa humana. 



 

Em Alagoas a assistência religiosa é regulamentada pelo Decreto nº 38.295 de 14 de 

fevereiro de 2000, que dispõe sobre o ingresso de agentes religiosos nas unidades penais do 

Sistema Penitenciário. 

 

 Segurança 

Acerca da temática de segurança no sistema prisional alagoano, a segurança e 

movimentação, interna e externa das custodiadas será de inteira responsabilidade dos policiais 

penais seguindo as atribuições inerentes ao cargo, conforme especificado na Lei 6.682 de 10 de 

janeiro de 2006 que institui a carreira no Estado de Alagoas. 

Diante da necessidade de se efetivar um plano com recorte de gênero para as mulheres, 

seguem algumas propostas para que haja padrões diferenciados no âmbito do encarceramento 

feminino, considerando algumas diversidades existentes.  

 
 Maternidade e Infância 

 
Em 2010, foi aprovada as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento da mulher 

presa, além de medidas não privativas de liberdade para mulheres em conflito com a lei, a 

chamada “regras de Bangkok”, que objetiva complementar as Regras Mínimas para o Tratamento 

do Preso e as Regras Mínimas para a Elaboração de Medidas não Privativas de Liberdade (Regras 

de Tóquio), considerando as necessidades específicas das mulheres – reconhecendo que é 

necessário um tratamento igual, porém diferenciado. De modo que contemplam a realidade da 

mulher mãe em situação de prisão, o aumento do encarceramento feminino por envolvimento 

com drogas, a realidade das mulheres estrangeiras presas, às questões de saúde e saúde mental, o 

direito ao vínculo e contato com os familiares, por visita ou telefone. 

A Carta Magna define em seu art. 6º que a proteção à maternidade e à infância é direito 

social. A Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apresenta crianças e 

adolescentes como sujeitos de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. 

No âmbito do universo prisional, pode-se afirmar que são poucas as reflexões sobre a 

proteção integral à maternidade e à infância. Tradicionalmente, o sistema prisional feminino não 

tem dado prioridade às peculiaridades e necessidades de atenção às mulheres grávidas, 

parturientes, lactantes e às mães com seus filhos. 

Assim, em atenção a essas prerrogativas foi instalada na Unidade uma brinquedoteca 

integrando a Ala materno-infantil da Unidade, por intermédio de convênio federal da SERIS com 



 

o DEPEN, visando à estruturação da ala materno-infantil da Unidade. O que disponibiliza às 

reeducandas lactantes um espaço reservado às suas crianças, com brinquedos lúdicos, com 

condicionador de ar, TV, e outros equipamentos para auxiliar o lazer das mães e seus bebês, além 

de ser um local de multimeios, que é inédito no sistema prisional alagoano, com ambiente 

acolhedor e humanizado para essas detentas. 

O citado convênio equipou a Unidade com estrutura material para suporte ao materno- 

infantil, com a disponibilização de diversos equipamentos de saúde, como leitos, berços, frigobar, 

geladeira, fogão e outros utensílios domésticos e elétricos para este público, integrada com 

berçário que possui capacidade para 12 (doze) gestantes ou lactantes, tendo leitos individuais para 

as mães e berços para acolher seus filhos, inclusive acima da capacidade. O setor conta com 

condicionador de ar, além de banheiras para os bebês, estando as mães lactantes livres para cuidar 

de seus filhos por tempo integral. 

O comprometimento da administração penitenciária (gestores e equipe técnica) com a 

causa das gestantes encarceradas é fundamental para a garantia de atendimento das necessidades 

das gestantes e consequente alcance de bons resultados. Estes profissionais que fazem 

atendimento de saúde e integram a equipe multidisciplinar da Unidade estão inseridas no 

Programa Rede Cegonha5e participam de capacitação continuada, ofertada mensalmente para 

todos os profissionais que estão envolvidos com o atendimento de mulheres gestantes. 

 

     Eixo Reintegração Social 

Considerando que, o Estado, como efetivador dos direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos, tendo como pilar a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e 

considerando também, que o Estado tem o dever de prestar assistência ao preso com o escopo de 

prevenir o crime e orientar seu retorno à convivência em sociedade e partindo da premissa que a 

função essencial da pena é a ressocialização do condenado e que a Lei de Execução Penal, em seu 

artigo 11, estabelece uma série de medidas assistenciais destinadas a recuperar o condenado e o 

egresso para devolvê-los à sociedade em plenas condições de com ela conviver harmoniosamente.   

Considerando também que o Estado de Alagoas por meio da Secretaria de Estado de 

Ressocialização e Inclusão Social, através da Chefia de Reintegração Social, reinserem a 

sociedade reeducandos recém-saídos do Sistema Prisional e que passam a cumprir pena no regime 

semiaberto e aberto, como também através do Escritório Social de Alagoas, que acompanha e 

reinserem a sociedade os chamados egressos do Sistema Prisional.  



 

O objetivo desta Chefia de Reintegração Social é reintegrar à sociedade de forma 

educativa, produtiva e harmônica, os reeducandos em cumprimento de pena nos regimes 

semiaberto ou aberto em atividades que lhes proporcionem inclusão social, quebra de preconceitos 

e paradigmas, qualificação, profissionalização, socialização, trabalho e renda, além de beneficiar a 

sociedade através dos serviços prestados pelos reeducandos, bem como auxiliar projetos e ações 

governamentais em prol da sociedade em todo o estado.   

A Reintegração Social possui quatro vertentes e são elas: trabalho, lazer, educação e saúde, 

onde através do trabalho, os reeducandos são encaminhados aos diversos setores da Secretária de 

Estado de Ressocialização e Inclusão Social do Estado de Alagoas – SERIS/AL, como também 

para os 40 (quarenta) Convênios firmados entre esta SERIS e diversos órgãos públicos e empresas 

privadas, para laborarem.  

 

Eixo Egressas do Sistema Prisional Alagoano – Escritório Social 

A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social é o órgão gestor do Sistema 

Prisional no Estado de Alagoas, responsável pela administração e sua execução administrativa, 

onde o Escritório Social de Alagoas é um eixo de gestão compartilhada entre os Poderes Judiciário 

e Executivo, responsável por realizar o acolhimento e atendimento de pessoas egressas do sistema 

prisional e seus familiares, oferecendo-lhes acesso à rede de serviços de apoio nas áreas da saúde, 

jurídica, psicossocial, além de qualificação e encaminhamento profissional, dentre outros. 

A execução do Plano envolve todos os servidores atuantes no Escritório Social, nas 

diferentes áreas: jurídico, assistência social e psicologia, cada um com suas respectivas atribuições 

e competências. No entanto, destaca-se a importância da capacitação continuada, pautada por 

abordagens transdisciplinares, a fim de se construir uma identidade específica dos servidores 

atuantes. 

O Plano Estadual foi desenvolvido seguindo diretrizes que tornem possível sua execução 

neste biênio (2021/2023), considerando a necessidade de mobilização das mais variadas instâncias 

governamentais e da sociedade civil organizada, assim como de pactuações que possibilitem o 

fluxo para a rede de proteção social e, consequentemente, o acesso às políticas públicas para as 

mulheres egressas. 

Nesse sentido, as questões ligadas à empregabilidade das pessoas egressas devem ocupar 

centralidade nos processos de retomada do convívio em liberdade. As pesquisas e registros oficiais 

demonstram os altos índices de escolaridade incompleta no nível do ensino fundamental, além da 



 

ausência de experiência profissional formal. Aliado a esses fatores, há o agravamento do 

preconceito e da estigmatização em uma sociedade precária.  

De fato, diante da defasagem profissional e da baixa qualificação, há a necessidade de 

construção de alternativas de inclusão produtiva e geração de renda, aliando ações articuladas 

entre os órgãos estatais e a cooperação entre os entes federativos, em razão da principal chave de 

reinserção social da egressa ser o trabalho propriamente dito. 

Sendo assim, embasadas pelas diretrizes gerais estabelecidas pela PNAMPE, destacam-se 

para este plano: 

1. Estabelecer fluxo de atendimentos e procedimentos específicos para as mulheres; 

2. Firmar parcerias com instituições públicas e particulares de ensino fundamental e 

superior, fomentando a realização de projetos de cunho educacional, esportivo e cultural junto às 

egressas; 

3. Promover a atenção aos (às) filhos (as) das mulheres egressas, com a busca de acesso 

à educação, assistência social e saúde; 

4. Criar um calendário anual de ações voltadas para a capacitação profissional e 

intelectual das egressas.  

 

OBJETIVO  META  INDICADOR  AÇÕES E ESTRATÉGIAS  RECURSO  RESPONSÁVEL  
Estabelecimento de 
ações do Plano 
firmando parcerias 
com outras 
instituições.  

Firmar 02 
(duas) 
parcerias ao an
o.  
  

  

A quantidade de parcerias comparadas 
à meta anual, que se darão por meio de 
documento Acordo de Parceria com 
instituições públicas ou privadas para 
realização de atividades conjuntas de 
ações voltadas para o desenvolvimento 
da pessoa egressa nas áreas de 
assistência social, psicológica, 
pedagógica, promoção à saúde, etc. A 
celebração do Acordo de Parceria entre 
as instituições deverá constar: I Decisão 
das atividades conjuntas a serem 
executadas; II A estipulação das metas a 
serem atingidas e os prazos previstos 
para execução; III A descrição dos meios 
a serem empregados pelos 
parceiros; IV Recurso 
disponibilizado; V A previsão da 
conceção de bolsas, quando possível. O 
plano de trabalho constará no Acordo 
de Parceria e será parte integrante e 
indissociável deste, podendo ser 
modificado segundo os critérios e a 
forma definidos em comum acordo 
entre os partícipes.  

Visitas às instituições públicas e 
privadas para apresentação
do projeto, das características e 
objetivos, bem como do alcance 
com perspectivas de resultados 
e impacto social que a parceria 
irá promover.  

Determinado 
no Acordo de 
Parceria.  

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

Ampliação da oferta 
de trabalho 

20 (vinte) 
vagas de 

Percentual de ofertas de trabalhos (T).  

O percentual informaria a quantidade 
Oportunidades de oferta de 
trabalho por meio de entrevistas 

Ofertado pela 
instituição 

Equipe psicossocial 
da reintegração 



 

remunerado para as 
egressas, por meio de 
parcerias com 
empresas privadas 
e ligadas a entidades 
públicas.  

trabalho – 
2021/2022.   

20 (vinte) 
vagas de 
trabalho – 
2022/2023.   

Totalizando 40 
(quarenta) 
vagas de 
trabalho – 
2021 a 2023.  
  

das vagas conquistadas (V).  

Total de vagas planejadas (20).  

T= V/20 X 100  

  

psicossocial e capacitação, 
oferecidas pela Reintegração 
Social/Escritório Social. As 
seleções para as 
oportunidades de 
trabalho passarão pelos/as 
profissionais da Reintegração 
Social/Escritório Social, na busca 
da garantia de uma aquisição de 
pessoal capacitado.  

privada ou 
ligada às entid
ades públicas.  

Social/Escritório 
Social.  

Implantação de cursos 
de educação 
profissionalizante e 
tecnológica para as 
egressas.  

01 (um) curso 
profissionaliza
nte por mês.   

Relatório do curso oferecido 
identificando o público alvo, a 
quantidade de pessoas assistidas e do 
aproveitamento do curso, contendo 
notas obtidas, percentual de 
aproveitamento e anotações.  

Pesquisa de satisfação.  

Plataforma Educa Mais Brasil –
Cursos online.  

Ofertados em 
sala multimídia e/ou em sala de 
aula nas instalações do 
Escritório Social e/ou do Sistema 
Prisional, ou ainda em espaço 
adequado para a realização de 
cursos da instituição ou 
entidade parceira.  

Reintegração 
Social/Escritóri
o Social.  

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

Oportunizar atendime
nto básico de saúde 
para as mulheres 
egressas do sistema 
prisional.  

Alcance de 
100% de 
encaminhame
nto 
identificados 
no 
atendimento à 
usuária para 
atendimento 
em saúde das 
mulheres 
egressas do 
Sistema 
Prisional.  

Percentual de atendimentos (A). O 
percentual informaria a quantidade das 
egressas atendidas.  
Total de egressas que demonstraram 
interesse em atendimento em saúde 
(ES).  
Total de egressas atendidas pelo 
Escritório Social para atendimento em 
saúde (EE).  
A = EE/ES X 100  

Parceria realizada com a 
Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas –
UNCISAL  

22 (vinte e duas) especialidades 
médicas e de exames 
laboratoriais disponíveis para as 
egressas  
Quando do atendimento do 
psicossocial, for identificado a 
necessidade de uma intervenção 
de saúde, a/o profissional 
encaminhará, através do 
instrumento do 
encaminhamento social, para o 
médico clínico geral que 
realizará as prescrições 
pertinentes.  

Obtido 
mediante 
parceria com a 
Universidade 
Estadual de 
Ciências de 
Saúde de 
Alagoas –
UNCISAL, bem 
como os 
profissionais 
das 
especializações 
médicas.  

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

Palestras educativas e 
informativas para 
socialização de 
informações 
referentes a direitos e 
benefícios sociais para 
egressas.  

02 (duas) 
palestras 
informativas p
or mês.  

  

Relatório do curso oferecido 
identificando a quantidade de pessoas 
assistidas e do aproveitamento do 
curso, contendo público alvo, notas 
obtidas, percentual de aproveitamento 
e anotações.  

Pesquisa de satisfação.  

Parceria com profissionais de 
diversas áreas para a realização 
de palestras.  

Reintegração 
Social/Escritóri
o Social.  

Equipe psicossocial 
e jurídica da 
Reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

Obtenção da 
documentação civil 
para acesso a 
benefícios e serviços 
aos quais as egressas 
tenham direito.  

Alcance de 
100% das 
mulheres 
egressas do 
Sistema 
Prisional que 
possuam 
pendências na 
documentação 
civil.  

Percentual de atualização de 
documentação (D).  

Total de egressos com pendências (EP).  
Total de egressos atendidos pelo 
psicossocial com a demanda de 
atualização efetivada (EE).  

D = EE/EP X 100  

Parceria com o setor do Balcão 
Cidadão do Sistema 
Prisional Alagoano.  

Encaminhamento das egressas 
que necessitem da 
obtenção/atualização de docum
entação civil.  

Balcão Cidadão 
- Sistema 
Prisional 
Alagoano.  

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

Promover, pactuar e 
incentivar ações 
integradas e 

Encaminhame
nto de 100% 
da demanda 

Percentual de promoção a direitos e 
benefícios (P).  

Total de egressos identificados nos 

Encaminhamento às redes 
parceiras, como SEDUC, SESAU e 
SETE.  

Já disponível 
na rede pública 
de serviços de 

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 



 

intersetoriais, visando 
à complementação e o 
acesso aos direitos 
fundamentais, 
previstos na 
Constituição Federal e 
Lei de Execução Penal  

identificada no 
atendimento 
às egressas.  

atendimentos para promoção a 
assistência (EA).  

Total de egressos atendidos pelo 
psicossocial com a demanda concluída 
(EC).  
D = EC/EA X 100   
  

assistência, 
educação, 
trabalho e 
saúde.  

Social.  

Atendimento, 
orientação e 
acompanhamento à 
família da egressa  

10 (dez) 
atendimentos 
por mês.  

  

Percentual de atendimentos mensais à 
família (AMF).  
Total de egressas atendidas (EA)  

Total de egressas/família (indicativo por 
família e não por familiar) atendidos 
com a demanda de atualização 
efetivada (EE).  

AMF = EE/EA X 100  

Atendimento realizado na 
Reintegração Social, através da 
identificação da demanda e 
convocação do familiar, ou da 
família, do usuário.  

Reintegração 
Social/Escritóri
o Social.  

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

Ações 
mensais voltadas ao 
lazer e bem estar 
integralizando 
o reeducando/egresso 
e sua família à 
sociedade.  

01 (uma) ação 
a cada 03 (três) 
meses.   

Relatório do curso oferecido 
identificando a quantidade de pessoas 
assistidas e do aproveitamento do 
curso, contendo público alvo, notas 
obtidas, percentual de aproveitamento 
e anotações.  

Pesquisa de satisfação.  

Parcerias firmadas entre os 
Convênios desta SERIS e os 
órgãos públicos e empresas 
privadas.  

Reintegração 
Social/Escritóri
o Social.  

Equipe psicossocial 
da reintegração 
Social/Escritório 
Social.  

 

Eixo Modernização do Sistema Prisional 
 

Aparelhamento 

O uso adequado de tecnologias gera eficiência aos procedimentos operacionais e maior 

segurança dos servidores ao aprimorar procedimentos, com a garantia e a segurança adequada ao 

acesso e a gestão de informações, contribuindo para a coleta e tratamento de dados, bem como 

melhoria nos processos de fiscalização e acompanhamento das rotinas operacionais nos 

estabelecimentos penais, permitindo um adequado acompanhamento da execução da pena das 

pessoas privadas de liberdade. 

 

 Arquitetura e Engenharia 

Com base nos escopos da Resolução CNPCP nº 09/2011, que edita as Diretrizes Básicas 

para a Arquitetura Penal, a diferença essencial entre os vários tipos de estabelecimentos penais 

está na particularização da categoria das pessoas presas que os ocuparão. 

Os projetos para estabelecimentos penais deverão prever, conforme o caso e o uso a que se 

destinam, módulos conforme o programa de necessidades, atendendo às atividades 

administrativas, de serviços (alimentação, lavanderia, manutenção), de convivência, de refeição, 

religiosas, educativas, desportivas, laborais, de visita social, de visita íntima, de atendimento 

médico, de atendimento odontológico, de atendimento psicológico, de atendimento do serviço 



 

social, de atendimento jurídico, de enfermaria, de berçário e creche, entre outros. 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO – FORMA DE ATUAÇÃO DO 

COMITÊ/COMISSÃO ESTADUAL 

 
A avaliação e monitoramento da implantação e efetivação do Plano Estadual, em 

consonância com a Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de 

Liberdade e Egressas do Sistema Prisional será realizada por meio das pactuações em âmbito 

federal, estadual e municipal com vistas a atender o cumprimento dos princípios, objetivos, 

diretrizes e estratégias de ações constantes no presente documento. Nesse processo, será 

verificada a estruturação das políticas estaduais para mulheres em privação de liberdade, com 

base na elaboração dos planos, programas, projetos, estratégias e ações dela decorrentes. 

O Comitê Gestor, criado por Portaria Interministerial, formulará indicadores de avaliação e 

monitoramento periódicos para as unidades federativas, de forma a gerar informações que 

mostrem as necessidades de ajustes e subsidiem as alterações das políticas públicas necessárias à 

garantia dos direitos das mulheres em situação de privação de liberdade. Com isso, os indicadores 

serão definidos dentro de um escopo de validação, repactuação e incorporação de novas propostas 

apresentadas neste Plano. E no âmbito de Alagoas, a avaliação e monitoramento desse Plano serão 

efetivados por meio do Comitê Estadual da Política de Atenção a Mulher Presa e Egressa, no 

Diário Oficial do Estado de Alagoas, conforme previsão no item 11 da Política estadual de 

atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e egressas do sistema prisional, de 07 

de outubro de 2015, que estabelece ao Comitê Estadual da Política de Atenção a Mulher Presa e 

Egressa do Sistema Penal a responsabilidade do monitoramento do cumprimento da política, por 

meio de reuniões periódicas com seus integrantes e representantes dos diversos órgãos/setores 

envolvidos que agirão de forma integrada na execução da mesma, de modo que os objetivos e 

metas sejam alcançados, sendo obrigatório a apresentação de anual de relatório detalhado, 

mostrando a evolução do cumprimento das metas, ao Secretário da Administração Penitenciária, 

que por sua vez, terá a responsabilidade de encaminhar para o Departamento Penitenciário 

Nacional – DEPEN e publicá-lo em Diário Oficial do Estado. 

Espera-se que essas avaliações de resultado e processo espelhem, de forma objetiva, a 

contribuição deste Plano na melhoria das práticas institucionais direcionadas às mulheres 

vinculadas ao sistema de justiça penal. 



 

 
10. ANEXO 

 

PORTARIA Nº 299/2015 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ ESTADUAL DA 
POLÍTICA DE ATENÇÃO A MULHER PRESA E EGRESSA DO SISTEMA PENAL, NO 
ÂMBITO DA SUPERINTEDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. O 
SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO DE RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais, com supedâneo na Lei n° 7.623 de 13 de maio de 2014 que altera a Lei 
Delegada nº. 44, de 08 de abril de 2011: Considerando a Portaria nº 154, de 13 de abril de 2012, 
do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, que institui a Comissão Especial, para 
elaborar propostas de ações para o Projeto Estratégico do Ministério da Justiça: Efetivação dos 
Direitos das Mulheres do Sistema Penal; Considerando a Portaria nº 885, de 22 de maio de 2012, 
do Ministério da Justiça, que institui o Grupo de Trabalho, com a finalidade de elaborar políticas 
intersetoriais e integradas, destinadas às mulheres em situação de privação de liberdade, restrição 
de direitos às egressas; Considerando o relatório Final do I Encontro de Planejamento do Projeto 
Efetivação dos Direitos das Mulheres no Sistema Penal, realizado no período de 31 de maio a 01 
de junho de 2012; Considerando que esta Superintendência Geral de Administração Penitenciária 
tem por competência a coordenação, a articulação, o planejamento, a implantação e o controle da 
Política Penitenciária Estadual; Considerando a necessidade, inicialmente, da criação de um 
comitê estadual, composto por profissionais envolvidos em várias áreas de atuação, como 
educação, saúde, trabalho, profissionalização e outros ligados ao órgão de Administração 
Penitenciária; RESOLVE: Artigo 1º. Instituir Comitê Estadual da Política de Atenção à Mulher 
Presa e Egressa do Sistema Penal do Estado de Alagoas, com a finalidade de elaborar propostas de 
ações para o aperfeiçoamento permanente da política de Atenção a Mulher Presa e Egressa do 
Sistema Penal do Estado de Alagoas, em observância às diretrizes nacionais e estaduais relativas à 
matéria; 

  

 

 

 


