
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002105/2021

Altera a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de
2017, que cria o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de
Pernambuco, define, fixa critérios e consolida
as Leis que instituíram Eventos e Datas
Comemorativas Estaduais, originada de
projeto de autoria do Deputado Diogo Moraes,
a fim de incluir o Dia Estadual da Polícia Civil
de Pernambuco e do Policial Civil do Estado
de Pernambuco.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º A Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017, passa a vigorar com o
seguinte acréscimo:

“Art. 88-C. Dia 13 de abril: Dia Estadual da Polícia Civil de
Pernambuco e do Policial Civil do Estado de Pernambuco.” (AC)

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

Justificativa

     Em 2005, foi publicada a Lei nº 12.853, que formalizou o dia 13 de abril de 1817
como data comemorativa de criação da Polícia Civil de Pernambuco – que
comemorou 204 anos de fundação em 2021. Essa lei revogou o art. 81 da Lei nº
6.425, de 29 de setembro de 1972. O dispositivo revogado consagrava ao funcionário
policial civil o dia 21 de abril.

     É comumente associada à Lei nº 12.853/2005 a instituição do dia 13 de abril como
Dia Estadual do Policial Civil, no entanto, a mesma não faz qualquer menção
expressa a isso, estabelecendo apenas que “ o dia 13 de abril de 1817 como data
comemorativa de criação da Polícia Civil do Estado de Pernambuco ” (sic).

     Em 2017, foi aprovada pela Alepe a Lei nº 16.241, de 14 de dezembro de 2017,
que unificou as datas comemorativas estaduais, criando o Calendário Oficial de
Eventos e Datas Comemorativas do Estado de Pernambuco. Até a



presente data, porém, não consta no calendário tanto o Dia Estadual do Policial Civil quanto a
data comemorativa de criação da PCPE.

     Assim, apresentamos o presente Projeto de Lei para suprir essa lacuna legislativa,
incluindo no Calendário Oficial as referidas datas.

     Por fim, registramos que a data de 13 de abril já vem sendo utilizada tanto pela
instituição quando pelo Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (SINPOL).

     Diante o exposto, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse
Projeto, solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia
Legislativa para sua aprovação.

Sala das Reuniões, em 15 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo
Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª comissões.


