
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002068/2021

Altera a Lei nº 13.457, de 3 de junho de 2008,
que altera a estrutura organizacional da Polícia
Civil de Pernambuco, da Secretaria de Defesa
Social, e dá outras providências, a fim de
estabelecer critérios técnicos para a escolha
das sedes de novas Delegacias Policiais da
Mulher.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 13.457, de 3 de junho de 2008, passa a vigorar com o seguinte acréscimo:

“Art. 6º ....................................................................................................

.................................................................................................................

§ 1º As Delegacias de que trata o caput deste artigo serão chefiadas por
Delegados de Polícia designados por portaria do Secretário de Defesa
Social, ouvido o Chefe da Polícia Civil. (AC)

§ 2º Quando da criação de novas Delegacias Policiais da Mulher, a escolha
das sedes será feita a partir de estudo técnico elaborado pelo Departamento
de Polícia da Mulher – DPMUL, com a Secretaria da Mulher de
Pernambuco, que indicarão os municípios contemplados a partir dos
seguintes critérios: (AC)

I – quantitativo de registros de ocorrências de crimes praticados contra a
mulher, especialmente os decorrentes de violência doméstica e familiar,
feminicídio e estupro; (AC)

II – quantitativo de medidas protetivas de urgência solicitadas, nos termos
da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; (AC)

III – pré-existência ou não de Delegacia Policial da Mulher no mesmo
município ou em município vizinho próximo; (AC)

IV – distribuição equitativa das Delegacias Policiais da Mulher pelas



Regiões de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco; e (AC)

VI – outros critérios de natureza técnica, fundamentados, estabelecidos pelo
Departamento de Polícia da Mulher – DPMUL com a Secretaria da Mulher
de Pernambuco.” (AC)

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

Justificativa

     Inicialmente cumpre esclarecer que esta proposta legislativa visa estabelecer critérios
técnicos e objetivos para a escolha de novas sedes para as Delegacias de Polícia
Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM), vez que atualmente existem municípios
que não contam com DEAM, mas que apresentam índices de violência de gênero mais
elevados que outros onde foram criadas essas delegacias.

     Trazemos como exemplo os municípios abaixo, onde comparamos o número de registros
de violência doméstica e familiar, de acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Defesa
Social de Pernambuco para o ano de 2020:

20 MUNICÍPIOS PERNAMBUCANOS COM MAIOR NÚMERO DE
REGISTROS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR EM 2020

(FONTE: SDS-PE)
MUNICÍPIO Nº DE REGISTROS POSSUI DEAM?
RECIFE 9.318 SIM
JABOATÃO DOS GUARARAPES 2.619 SIM
CARUARU 2.191 SIM
PAULISTA 2.156 SIM
PETROLINA 2.026 SIM
OLINDA 2.003 NÃO
GARANHUNS 932 SIM
CABO DE STO. AGOSTINHO 858 SIM
CAMARAGIBE 697 NÃO
ARCOVERDE 606 NÃO
SERRA TALHADA 562 NÃO
VITÓRIA DE STO. ANTÃO 541 SIM
SÃO LOURENÇO DA MATA 489 NÃO
ABREU E LIMA 461 NÃO
GOIANA 460 NÃO
IGARASSU 408 NÃO
CARPINA 398 NÃO
SALGUEIRO 374 NÃO
ARARIPINA 362 NÃO
AFOGADOS DA INGAZEIRA 354 SIM

     O mesmo contraste entre municípios com e sem delegacia se repete em anos anteriores.



     A Lei nº 13.457, de 3 de junho de 2008, criou 14 delegacias da mulher, distribuídas nos
municípios de: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Caruaru, Paulista, Petrolina, Garanhuns,
Cabo de Santo Agostinho, Vitória de Santo Antão, Goiana, Salgueiro, Afogados da
Ingazeira, Ouricuri, Ipojuca e Surubim. Porém, os municípios de Ouricuri, Salgueiro, Ipojuca
não chegaram a ter suas DEAMs instaladas até a presente data.

     Ouricuri, Salgueiro e Ipojuca tiveram 214, 374 e 310 registros de violência doméstica e
familiar, respectivamente, no mesmo período de 2020. Surubim, que possui DEAM
instalada, não aparece na lista acima pois teve 321 registros de ocorrência.

     Isso não significa que municípios que possuem delegacias instaladas, mas com
menor número de registros, não deveriam ter DEAMs. Pelo contrário, pois o ideal é que todos
os municípios tenham ao menos uma DEAM ou um núcleo específico para atendimento de
mulheres dentro das delegacias comuns, com equipe técnica especializada e multidisciplinar.

     A criação de novas DEAMs no Estado é uma demanda antiga e urgente da sociedade,
sendo pauta constante nos encontros e debates sobre a violência de gênero. Por se tratar de um
equipamento com acolhimento especializado para a mulher, a  sua criação é fundamental para
reduzir a subnotificação desses crimes. Muitas vítimas deixam de registrar a violência sofrida
por medo do constrangimento e/ou julgamento social que acreditam que irão passar. 

     Vale salientar que oficialmente, em 2020, foram registradas em Pernambuco 41.462
vítimas de violência doméstica e familiar, 2.404 estupros e 75 feminicídios (dados oficiais da
SDS). Mas em virtude da subnotificação, sabemos que o quantitativo de crimes dessa natureza
é bem maior.

     Assim, propomos que, caso sejam criadas novas DEAMs na  Lei nº 13.457/2008, que a
escolha das novas sedes seja feita a partir de estudo técnico elaborado pelo Departamento de
Polícia da Mulher – DPMUL, com a Secretaria da Mulher de Pernambuco. Isso possibilitará
que as políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero tenham maior alcance em
regiões prioritárias com índices de violência elevados, até que todos os municípios possam
contar com algum equipamento policial especialziado.

     Por fim, registramos que este Projeto de Lei tem sua competência legislativa respaldada no
art. 19, da Magna Carta do Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno
desta Casa, uma vez que seu conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é
reservada privativamente ao Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública, uma vez que se tratará apenas de uma norma de natureza programática.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para



legislar sobre matérias que não foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas
da União e dos Municípios, bem como não incidam nas vedações constitucionais que balizam
a atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 08 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 11ª, 14ª, 15ª comissões.


