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E§TADO DE GOúS
SECRETARIA DA SEGI,JRANÇA PÚBLICA

POLICIA CtVtL
GABINETE DO DELEGADO.GERAL

O Delegado-Geral da Polícia Civil, no uso de suas atÍibuiçôes e tendo
em vista a premente necessidade de promover no âmbito da Polícia Civil um
trabalho direcionado à melhoria da bondiçáo biopsicossocial do servidor que integra
o seu quadro de pessoal,

RESOLVE:

| - CRIAR, sob a subordinação da Gerência de Administração e
Finanças, o Setor de Assietência Sociel, composto de pessoal técnico com as
seguintes atribuiçôes:

a) ldentificar os problemas psicossociais apresentados pelos
servidores da Polícia Civil, bem como de seus dependentes, propondo açoes
alternativas para que eles possam ser superados e resolvidos;

b) Desenvolver e promover programas que visem a redução da
violência dentro e fora da instituiçâo, bem como a promoçáo de saúde dos
servidores e dependentes, ativos e inativos;

c) Valorizar o policial em toda sua dimensão, levando-o a conhecer e
desempenhar o seu papel perante a sociedade com qualidade;

d) Promover orientação e acompanhamento nos casos de falecimento,
doenças com ou sem afastamento do trabalho, doenças familiares, problemas
familiares, funcionais e individuais, acidentes de trabalho e pessoais, orientações e
encaminhamentos diversos, visitas domiciliares, hospitalares e institucionais,
atendimento curativo e preventivo, médico e odontológico, com a elaboração de
Laudo e Parecer Medico e odontológico;

e) Promover, mediante autorização do Delegado-Geral da Polícia Civil,
convênios e parcerias, visando otimizar e ampliar o atendimento;

0 Solicitar e indicar, quando necessário, lotação de
especializados para compor a equipe multidisciplinar;

ll - PROMOVER, através do serviço social, composto d
técnico, a assistência psicológica, conforme especificaçôes a seguir:

servidores

essoal

a) Atendimento, acompanhamento, suporte e/ou encaminham to ot
olicial civil e familiares no tratamento sicol tco
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b) Avaliações, por meio de entrevistas psicológicas e aplicaçÕes de
testes, bem como emitir Laudo e Parecer sobre o atendimento;

c) Palestras, seminários, com participação inicial já nos cursos de
formação e aperfeiçoamento do servidor policial, açÕes preventivas, visando
minimizar as dificuldades sentidas decorrentes dos desgastes corporais e mentais
no exercício da função;

d) Pesquisas e elaborar projetos visando otimizar as ações
desenvolvidas com o objetivo de atender a demanda institucional no que se refere à
saúde mental;

e) Em parceria com os demais órgáos integrantes da Polícia Civil,
através de levantamentos das necessidades com vistas à recolocação,
remanejamento e preparação para a inatividade dos servidores.

Gabinete do Delegado-Geral da P lícia Civil, em Goiânia, 
"o. 
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CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.


