
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002129/2021

Cria o Programa de Segurança da Mulher de
Pernambuco (PROSEM-PE) e dá outras
providências.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica instituído no âmbito do Estado de Pernambuco, o Programa de Segurança da
Mulher de Pernambuco (PROSEM-PE), o qual consiste em um conjunto de medidas de
segurança pública para a proteção de mulheres vitimadas, responsabilização dos autores da
violência contra a mulher, prevenção à violência de gênero e qualificação das informações
compartilhadas sobre as formas de violência que atingem particularmente as mulheres.

     Parágrafo único. Para os fins do disposto nesta Lei, entende-se por violência contra
mulher, conceito utilizado aqui como sinônimo de violência de gênero, como qualquer ação
ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher, tanto no âmbito público como no privado.

     Art. 2º O Governo do Estado de Pernambuco executará o Programa de Segurança da
Mulher de Pernambuco (PROSEM-PE), através de seus órgãos policiais especializados na
proteção da mulher.

     Art. 3º As ações do Programa de Segurança da Mulher de Pernambuco (PROSEM-PE),
consistirão em:

     I – apoiar o trabalho das Delegacias de Polícia de Prevenção e Repressão aos· Crimes
Contra a Mulher, realizando as articulações necessárias para garantir os recursos humanos e
materiais indispensáveis ao bom funcionamento das mesmas;

     II – assegurar a qualificação contínua dos funcionários das Delegacias de Polícia de
Prevenção e Repressão aos· Crimes Contra a Mulher;

     III – aprimorar e expandir o protocolo de acolhimento de mulheres vítimas de violência,
mormente a violência sexual, no âmbito das delegacias não especializadas e do Instituo
Médico Legal, proporcionando às vítimas um atendimento digno e humanizado,
especialmente para a realização de exames periciais;

     IV – promover cursos e treinamentos aos profissionais da segurança pública, sobretudo
policiais civis e militares de Pernambuco, além de consolidar e monitorar



procedimentos específicos relativos à abordagem policial nos casos de violência contra a
mulher;

     V – estabelecer protocolos de encaminhamento das vítimas para a rede de proteção e apoio
psicossocial à mulher;

     VI – consolidar e ampliar parcerias com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a
Defensoria Pública de Pernambuco, para estabelecer protocolos de encaminhamento das
vítimas, prezando por um atendimento humanizado, sigiloso, desburocratizado e célere;

     VII – implantar em escolas, comunidades e onde mais parecer pertinente e viável, sempre
que possível, rodas de diálogo e grupos reflexivos sobre as causas da violência contra mulher,
formados por jovens e adultos, visando a divulgação de informações sobre a rede de
proteção e a legislação vigente, além de estimular a construção de uma cultura de paz entre
homens e mulheres e o empoderamento feminino;

     VIII – produzir e divulgar, regularmente, diagnósticos detalhados sobre os indicadores de
crimes que atingem particularmente as mulheres;

     IX – contribuir, através de campanhas informativas, para que as políticas públicas de
enfrentamento à violência contra a mulher, bem como a rede de proteção e apoio
psicossocial, ganhem visibilidade; e

     X – sempre que possível, encaminhar os homens acusados de violência de gênero para
grupos reflexivos sobre as causas da violência contra mulher, a fim de promover a
desconstrução da cultura machista e patriarcal.

     Parágrafo único. A implantação e a execução do Programa de Segurança da Mulher de
Pernambuco (PROSEM-PE), assim como o monitoramento das atividades que lhes são
inerentes, deverão ter como base um diálogo estreito com os movimentos de mulheres, com
os organismos da sociedade civil e do Estado (particularmente a Secretaria da Mulher e o
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - CEDIM/PE), bem como dos profissionais
envolvidos no esforço de prevenção e redução da violência contra a mulher.

     Art. 4º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão a conta de dotações
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.

     Art. 5º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos
necessários para a sua efetiva aplicação.

     Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo 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.

     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.

     No mérito , a proposta objetiva estabelecer, em Pernambuco, o Programa de Segurança da
Mulher (PROSEM), o qual consistirá em um conjunto de medidas de segurança pública para a
proteção de mulheres vitimadas, responsabilização dos autores da violência contra a mulher,
prevenção à violência de gênero e qualificação das informações compartilhadas sobre as
formas de violência que atingem particularmente as mulheres.

     O PROSEM deverá ser executado pelo órgão policial especializado em reprimir, apurar e
coibir os casos de violência contra a mulher, que atualmente consiste no Departamento de
Polícia da Mulher - DPMUL, nos termos do disposto no inciso III, do art. 3º, da Lei nº
13.457/2008.

     A medida se alinha ao disposto no inciso XIII, do art. 5º, da Constituição do Estado de
Pernambuco, a qual, reconhecendo que a violência de gênero é um problema real que acomete
nossa sociedade, impondo ao Estado e aos municípios o dever de criar políticas pública de
enfrentamento à violência de gênero.

     A Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) atribui ao poder público a missão de
desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das
relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 3º, § 1º), cabendo à família, à
sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos
direitos das mulheres (art. 3º, § 2º).

     A proposição se faz pertinente e é de suma importância na atual conjectura de violência
que atinge direta e indiretamente milhares de cidadãos e cidadãs, mostrando ser um dos mais
graves problemas sociais. Em Pernambuco, foram registrados mais de 40 mil boletins de
ocorrência de violência contra a mulher no ano de 2020. Em 2019, este número passou de 42
mil ocorrências. A pequena queda se deu devido a pandemia, que impossibilitou as mulheres
de saírem de seus lares para ir a uma delegacia.

     No entanto, vale salientar que tanto a ONU Mulher quanto os movimentos sociais de
mulheres sustentam que o quantitativo de crimes ocorridos é bastante superior, porém eles não
são registrados devido a fatores como o medo de sofrer represálias do agressor, a dependência
econômica e psicológica das mulheres em relação a seus companheiros e o medo de vivenciar
uma situação de constrangimento dentro das delegacias de polícia.



     Assim, com a criação do Programa de Segurança da Mulher de Pernambuco (PROSEM-
PE), estimular-se-á a construção de protocolos especializados no atendimento humanizado
para as vítimas de violência de gênero, entre outros pontos. 

     A aprovação desse Projeto de Lei consistirá em mais um avanço na legislação estadual de
proteção às mulheres, motivo de orgulho para todos os parlamentares que compõem a Casa
Joaquim Nabuco.

     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 22 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª, 14ª, 15ª comissões.


