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LEI Nº 3.601 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022 

EMENTA: Institui no âmbito do 
Município de Petrolina, o Programa 
Código "Sinal Vermelho”, como medida 
de combate e prevenção à violência 
doméstica e familiar contra a mulher. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Petrolina, o Programa Código “Sinal 
Vermelho”, como forma de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

8 1º - Serão participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” as instituições ou 
estabelecimentos públicos ou privados que aderirem voluntariamente ao protocolo de 
atendimento de que trata o art. 2º. 

8 2º - Para fins desta Lei, entende-se por: 

| - Código “Sinal Vermelho”: forma de denúncia ou de pedido de ajuda para a mulher em 
situação de violência doméstica ou familiar, a ser recebida por instituições ou 
estabelecimentos públicos e privados que aderirem ao Programa; e, 

Il - Violência contra a mulher: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tanto 
no âmbito público como no privado. 

Art. 2º - As instituições ou estabelecimentos públicos ou privados participantes do 

Programa Código “Sinal Vermelho” deverão assistir as mulheres em situação de violência 
doméstica ou familiar conforme protocolo de atendimento regulamentado em ato do Poder 
Executivo. 

Parágrafo único - O protocolo de atendimento referido no caput deverá observar as 
seguintes diretrizes: 
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| - A mulher em situação de violência doméstica ou familiar deverá ser assistida pelo 
conveniado ao Programa após a sinalização verbal da expressão “sinal vermelho” ou as 

exposição, em uma das mãos, de marca na forma de “X” desenhada, se possível na coro 
vermelha, a ser mostrada com a palma da mão aberta e voltada ao responsável pelaz 

assistência. 
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| - Ao identificar o pedido de socorro através de um dos sinais descritos no inciso anterior 
ou análogo, o responsável pelo atendimento do estabelecimento participante do Programa & 
deverá: 
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a) registrar o nome completo da vítima, bem como seu endereço e número de telefone gsm 
para contato; e; 
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b) realizar imediatamente a denúncia, por meio telefônico, à Polícia Militar de Pernambuco 
(190) ou à Central de Atendimento à Mulher (180). 

Art, 3º - O Poder Executivo poderá firmar parceria com os demais Poderes, ssociações e 
entidades representativas a fim de promover ações que visem à integração e à 
cooperação de toda a sociedade para que o pedido de ajuda através do Código “Sinal 
Vermelho” seja efetivo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 
conforme dispõe o art. 8º da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei “Maria 
da Penha”. 

Art. 4º - As instituições ou estabelecimentos, públicos ou privados, participantes do 
Programa, deverão afixar cartaz em suas dependências administrativas, em local de 
acesso restrito aos seus funcionários, servidores ou colaboradores, informando sobre o 
Código “Sinal Vermelho” e a necessidade de sua identificação para a devida realização 
da denúncia através dos canais disponibilizados. 

Parágrafo único - A critério do estabelecimento, o cartaz poderá ser substituído por 
tecnologias ou mídias digitais, desde que assegurado o mesmo teor informativo. 

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 após 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 

Autor: Josivaldo Barros 

Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 2022. 

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO 
Prefeito Municipal 
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ATO DE SANÇÃO Nº 1.701/2022 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições 
legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município,e considerando o 
atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado. 

|) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a lei que “Institui no âmbito do 
Município de Petrolina, o Programa Código “Sinal Vermelho”, como medida de 
combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher”. Tombada 
sob nº 3.601, de 26 de dezembro de 2022, publique-se, nos termos e na forma da lei. 

Gabinete do Prefeito, em 26 de dezembro de 2022. 

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO 
Prefeito Municipal 
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Casa Vereador Plínio Amorim 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
  

PROJETO DE LEI Nº 106/2022 - REDAÇÃO FINAL 

Ementa: "Institui no âmbito do Município de 

Petrolina, o Programa Código "Sinal 
Vermelho”, como medida de combate e 
prevenção à violência doméstica e familiar 
contra a mulher." 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprovou e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte 
lei: 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Petrolina, o Programa Código “Sinal 
Vermelho”, como forma de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher. 

$ 1º - Serão participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” as instituições ou 
estabelecimentos públicos ou privados que aderirem voluntariamente ao protocolo de atendimento 
de que trata o art. 2º. 

$ 2º - Para fins desta Lei, entende-se por: 

I - Código “Sinal Vermelho”: forma de denúncia ou de pedido de ajuda para a mulher em situação 
de violência doméstica ou familiar, a ser recebida por instituições ou estabelecimentos públicos e 
privados que aderirem ao Programa; e, 

I - Violência contra a mulher: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tanto no âmbito público como 
no privado. 

Art. 2º - As instituições ou estabelecimentos públicos ou privados participantes do Programa 

Código “Sinal Vermelho” deverão assistir as mulheres em situação de violência doméstica ou 
familiar conforme protocolo de atendimento regulamentado em ato do Poder Executivo. 

Parágrafo único - O protocolo de atendimento referido no caput deverá observar as seguintes 
diretrizes: 

I- A mulher em situação de violência doméstica ou familiar deverá ser assistida pelo conveniado ao 
Programa após a sinalização verbal da expressão “sinal vermelho” ou a exposição, em uma das 

mãos, de marca na forma de “X” desenhada, se possível na cor vermelha, a ser mostrada com a 
palma da mão aberta e voltada ao responsável pela assistência. 

I - Ao identificar o pedido de socorro através de um dos sinais descritos no inciso anterior ou 

análogo, o responsável pelo atendimento do estabelecimento participante do Programa deverá: 

a) registrar o nome completo da vítima, 

e, 

  

     

Nqere seu endereço e número de telefone para contato; 
+ - 

R 5) telefônico, à Polícia Militar de Pernambuco (190) 

Us 
b) realizar imediatamente a denúncia, 1) 

ou à Central de Atendimento à Mulher (MN 
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Casa Vereador Plínio Amorim 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
  

Art. 3º O Poder Executivo poderá firmar parceria com os demais Poderes, ssociações e entidades 
representativas a fim de promover ações que visem à integração e à cooperação de toda a sociedade 
para que o pedido de ajuda através do Código “Sinal Vermelho” seja efetivo para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, conforme dispõe o art. 8º da Lei Federal nº 11.340, de 7 de 
agosto de 2006 - Lei “Maria da Penha”. 

Art. 4º As instituições ou estabelecimentos, públicos ou privados, participantes do Programa, 
deverão afixar cartaz em suas dependências administrativas, em local de acesso restrito aos seus 

funcionários, servidores ou colaboradores, informando sobre o Código “Sinal Vermelho” e a 
necessidade de sua identificação para a devida realização da denúncia através dos canais 
disponibilizados. 

Parágrafo único - À critério do estabelecimento, o cartaz poderá ser substituído por tecnologias ou 
mídias digitais, desde que assegurado o mesmo teor informativo. 

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 após 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 

  

Autor: Josivaldo Barros 
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Casa Vereador Plínio Amorim 
  

GABINETE DO VEREADOR JOSIVALDO BARROS 
  

  

PROJETO DE LEI Nº 106/2022 — 28/09/2022 

Autor: J osivaldo Barros 
  

    

APROVADO Ementa: "Institui no âmbito do Município de 
Vot 2 Petrolina, o Programa Código "Sinal Vermelho”, 

O ação. x 0) como medida de combate e prevenção à 
Data: JS Id pago violência doméstica e familiar contra a mulher." 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito sanciona a seguinte 
lei: 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Petrolina, o Programa Código “Sinal 
Vermelho”, como forma de combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a 
mulher. 

$ 1º Serão participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” as instituições ou 

estabelecimentos públicos ou privados que aderirem voluntariamente ao protocolo de 
atendimento de que trata o art. 2º. 

$ 2º Para fins desta Lei, entende-se por: 

I - Código “Sinal Vermelho”: forma de denúncia ou de pedido de ajuda para a mulher em 
situação de violência doméstica ou familiar, a ser recebida por instituições ou estabelecimentos 
públicos e privados que aderirem ao Programa; e, 

IH - Violência contra a mulher: qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tanto no âmbito 
público como no privado. 

Art. 2º As instituições ou estabelecimentos públicos ou privados participantes do Programa 

Código “Sinal Vermelho” deverão assistir as mulheres em situação de violência doméstica ou 
familiar conforme protocolo de atendimento regulamentado em ato do Poder Executivo. 

Parágrafo único. O protocolo de atendimento referido no caput deverá observar as seguintes 
diretrizes: 

I- A mulher em situação de violência doméstica ou familiar deverá ser assistida pelo conveniado 

ao Programa após a sinalização verbal da expressão “sinal vermelho” ou a exposição, em uma 
das mãos, de marca na forma de “X” desenhada, se possível na cor vermelha, a ser mostrada com 
a palma da mão aberta e voltada ao responsável pela assistência. 

II - Ao identificar o pedido de socorro através de um dos sinais descritos no inciso anterior ou 

análogo, o responsável pelo atendimento do estabelecimento participante do Programa deverá: 
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a) registrar o nome completo da vítima, bem como seu endereço e número de telefone para 
contato; e, 

b) realizar imediatamente a denúncia, por meio telefônico, à Polícia Militar de Pernambuco (190) 
ou à Central de Atendimento à Mulher (180). 

Art. 3º O Poder Executivo poderá firmar parceria com os demais Poderes, associações e 

entidades representativas a fim de promover ações que visem à integração e à cooperação de toda 
a sociedade para que o pedido de ajuda através do Código “Sinal Vermelho” seja efetivo para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme dispõe o art. 8º da Lei Federal 
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei “Maria da Penha” 

Art. 4º As instituições ou estabelecimentos, públicos ou privados, participantes do Programa, 
deverão afixar cartaz em suas dependências administrativas, em local de acesso restrito aos seus 

funcionários, servidores ou colaboradores, informando sobre o Código “Sinal Vermelho” e a 
necessidade de sua identificação para a devida realização da denúncia através dos canais 
disponibilizados. 

Parágrafo único. A critério do estabelecimento, o cartaz poderá ser substituído por tecnologias ou 
mídias digitais, desde que assegurado o mesmo teor informativo. 

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 após 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 

JUSTIFICATIVA 

O vereador Josivaldo Barros, integrante da bancada do PSC com assento nesta Casa Legislativa, 

vem apresentar para deliberação plenária o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a adoção de 
medidas de auxilio e proteção à mulher em estabelecimentos comerciais e de serviço nos casos 
em que especifica no Município de Petrolina. 

O assédio é uma manifestação sensual ou sexual, alheia à vontade da pessoa a quem se dirige. 

Ou seja, abordagens grosseiras, ofensas e propostas inadequadas que constrangem, humilham e 
amedrontam. 

Todo assédio viola a dignidade da mulher, a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de 
tratamento, e, por conseguinte constitui como uma violação aos seus direitos. O presente projeto 

de lei objetiva o auxílio e proteção à mulher vítima de assédio sexual no interior de bares, 
restaurantes e locais gastronômicos, espaços de eventos e shows, e demais congêneres. 

Infelizmente, os casos de assédio sexual vêm aumentando, por essa razão é de extrema 

importância que os estabelecimentos comerciais prestem auxílio e amparo a mulher que em 
muitas vezes por medo de mal maior não consegue locomover até o estacionamento onde 
encontra seu veículo ou até mesmo enquanto aguarda a chegada de taxi ou transporte por 

aplicativo. Dessa forma é inadmissível que mulheres sejam submetidas a situações de risco, 
vulnerabilidade ou violência, em qualquer ambiente, seja ele comercial ou de serviços. 
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Assim, não havendo vedação constitucional, e considerando os dispositivos legais e regimentais 
acima destacados, entendo ser legítima a iniciativa parlamentar para propor o Projeto de 
Lei. 

Diante de todo o exposto, considerando a importância do projeto ora proposto, conto com o 

apoio e voto favorável dos nobres pares para a aprovação deste. 

Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2022. 

  

Vereador - 

erf 
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Ref.: Projeto de Lei nº 106, de 28 de setembro de 2022 (Autor: Josivaldo Barros) 

Interessado: Departamento de Processo Legislativo da Câmara Municipal de 
Petrolina-PE 

Parecer jurídico nº 147/2022-PL. 

EMENTA: INSTITUL NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE PETROLINA, O 
PROGRAMA CÓDIGO “SINAL 
VERMELHO”, COMO MEDIDA DE 
COMBATE E PREVENÇÃO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
CONTRA A MULHER. 

1) DO RELATÓRIO 

Por meio do Projeto de Lei nº 106, de 28 de setembro de 2022, busca-se 
instituir “o Programa Código “Sinal Vermelho”, como medida de combate e 
prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher”, cuja autoria é do 

Excelentíssimo Vereador Josivaldo Barros, com o seguinte conteúdo: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Petrolina, o Programa 
Código “Sinal Vermelho”, como forma de combate e prevenção à 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

S 1º Serão participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” as 
instituições ou estabelecimentos públicos ou privados que aderirem 
voluntariamente ao protocolo de atendimento de que trata o art. 2º. 

di 

2 
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8 2º Para fins desta Lei, entende-se por: 

I - Código “Sinal Vermelho”: forma de demúncia ou de pedido de ajuda 
para a mulher em situação de violência doméstica ou familiar, a ser 
recebida por instituições ou estabelecimentos públicos e privados que 
aderirem ao Programa; e, 

IH - Violência contra a mulher: qualquer ação ou omissão baseada no 
género que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial, tanto no âmbito público como no privado. 

Art. 2º As instituições ou estabelecimentos públicos ou privados 
participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” deverão assistir as 
mulheres em situação de violência doméstica ou familiar conforme 
protocolo de atendimento regulamentado em ato do Poder Executivo. 
Parágrafo único. O protocolo de atendimento referido no caput deverá 
observar as seguintes diretrizes: 

1 - A mulher em situação de violência doméstica ou familiar deverá ser 
assistida pelo conveniado ao Programa após a sinalização verbal da 
expressão “sinal vermelho” ou a exposição, em uma das mãos, de marca 
na forma de “X” desenhada, se possível na cor vermelha, a ser mostrada 

com a palma da mão aberta e voltada ao responsável pela assistência. 

H - Ao identificar o pedido de socorro através de um dos sinais descritos 
no inciso anterior ou análogo, o responsável pelo atendimento do 
estabelecimento participante do Programa deverá: 

a) registrar o nome completo da vítima, bem como seu endereço e número 
de telefone para contato; e, 

b) realizar imediatamente a denúncia, por meio telefônico, à Polícia 

Militar de Pernambuco (190) ou à Central de Atendimento à Mulher 

(180). 

Art. 3º O Poder Executivo poderá firmar parceria com os demais Poderes, 
associações e entidades representativas a fim de promover ações que visem à 
integração e à cooperação de toda a sociedade para que o pedido de ajuda através 
do Código “Sinal Vermelho” seja efetivo para coibir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, conforme dispõe o art. 8º da Lei Federal nº 11.340, de 
7 de agosto de 2006 - Lei “Maria da Penha”. 

Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 
Internet: petrolina,pe.leg.br
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Art. 4º As instituições ou estabelecimentos, públicos ou privados, 

participantes do Programa, deverão afixar cartaz em suas dependências 
administrativas, em local de acesso restrito aos seus funcionários, 

servidores ou colaboradores, informando sobre o Código “Sinal 
Vermelho” e a necessidade de sua identificação para a devida realização 

da denúncia através dos canais disponibilizados. 

Parágrafo único. A critério do estabelecimento, o cartaz poderá ser 
substituído por tecnologias ou mídias digitais, desde que assegurado o 
mesmo teor informativo. 

Art. 5º Caberá no Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos 
os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após 90 dias de sua publicação. 

Em apertada síntese, justificou que a proposição visa a promoção de 
auxílio e proteção à mulher, notadamente à possibilidade de participação de 
particulares. 

Relembrou várias infrações que acometem as mulheres e a necessidade 
de protegê-las. Citou direitos fundamentais assegurados na Constituição, sendo 

este mais uma medida a serviço da dignidade da pessoa humana. 

Solicitou o apoio dos Nobres Pares para ver a aprovação da proposição. 

É a síntese. 

2) DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1.) Do Parecer Jurídico - Nota Explicativa 

A Procuradoria, nos procedimentos e pareceres, que, regimentalmente, 
são-lhe submetidos, conforme inciso 1, 81º, art. 59, do Regimento Interno desta 

Câmara Legislativa, ampara sua manifestação técnica na legislação, doutrina e 
jurisprudência dos Tribunais pátrios. 

ê 
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Ademais, a presente opinião jurídica não tem força vinculante, podendo 
seus fundamentos serem utilizados ou não, conforme o STF (MS nº 24.584- 
1/DF. Rel.: Min. Marco Aurélio de Mello). 

2.2.) Da Legislação Aplicável 

2.2.1.) Da Iniciativa, Competência e Adequação 

A análise da constitucionalidade e legalidade de projeto de lei passa pela 
observação da legitimidade para apresentar a proposição, no que se refere ao 
seu aspecto formal e material. 

Com isso, para fins de regularidade na elaboração das proposições 
legislativas, a análise da inciativa deve ser feita sob dois aspectos essenciais: a) 
o aspecto formal, que se constitui de análise de iniciativa e competência para 

elaboração das leis; e b) o aspecto material, que é a relação de compatibilidade de 
conteúdo da proposição e matéria constitucional e legal. 

Sobre o aspecto formal, a iniciativa para deflagrar o processo é 
classificada em comum (simples), concorrente ou reservada (privativa), que 
passamos ao estudo. 

2.2.2.) Programa Código Sinal Vermelho 

O Programa “Código Sinal Vermelho” advém da Lei Federal nº 14.188, 
de 29 de julho de 2021!, com o escopo de promover a proteção à mulher, vítima 

de violências, sob a forma de cooperação, por meio de órgãos públicos e 
privados, já aderidas por alguns Estados-membros e Municipais do País. 

1 Define o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como uma 

das medidas de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na 

Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código Penal), em todo o território nacional, e altera o Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para modificar a modalidade da pena da 

lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e 

para criar o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. 
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Segundo a Lei Federal nº 14.188, de 29 de julho de 2021, a propositura 
procura instituir novos métodos de combate à violência, dessa vez, por meio do 

“sinal vermelho”, a partir de uma discreta sinalização de “X”, na mão da 

vítima que solicita apoio, para fins de fortalecer a rede de apoio às 
organizações especializadas. 
  

Sobre a adequação financeira e orçamentária, observa-se que o texto não 

cria uma nova despesa em si, mas apresenta uma alternativa na integração e 
cooperação de atendimento aos que hoje já existe no dever legal dos órgãos 
públicos federais, estaduais e municipais. 

Assim, é possível dizer que “inova no método”, mas não na obrigação 
legal em si considerada (inexiste vício formal), posto que a proteção a dignidade 
das mulheres é uma prestação de direito fundamental (inexiste vício material). 

Nesse amplo contexto, vale observar posição do Supremo Tribunal 
Federal densificando o tema dos limites do Poder Legislativo para editar leis, 
desde que não adentre em matéria reservada: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
ESTADUAL. LEI 5.616/2013 DO MUNICÍPIO DO RIO DE 
JANEIRO. INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO 
EM ESCOLAS E CERCANIAS. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. Não ocorrência. Não 
usurpa a competência privativa do Poder Executivo lei que, 
embora crie despesa para a administração pública, não trata da 
sai estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime 
jurídico de servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com 
reafirmação da jurisprudência desta Corte [ARE 878.911 RG, rel. min 
Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P. DJE de 11-10-2016, Tema 917.] 

Dessa forma, a proposição não usurpa da competência privativa do 
Chefe do Poder Executivo local, na medida em que não trata de estrutura ou da 
atribuição dos órgãos do executivo municipal, nem do regime jurídico dos 
servidores públicos, motivo pelo qual não afronta a Constituição de República 

(art. 1º, II; art. 5º, 81º, do Art. 61, da CRFB e outros), nem a Lei Orgânica de 

Petrolina (Art. 40, da LOM e outros). ' 

Po 

> 
Praça Santos Dumont, s/nº - Centro, TEL: (87)3862-9265, Petrolina — PE / CEP: 56304-200 

Internet: petrolina.pe.leg.br



  

Casa Vereador Plínio Amorim 

Ademais, pontua que a instituição do código “Sinal Vermelho” traduz 

matéria de responsabilidade comum de todos os Entes federados, que deve ser 

executada sob a forma de cooperação. 

Quanto aos “particulares”, a proposição fomenta a cooperação, de forma 

que “particulares”, como “empresas em gerais”, possam participar do combate 

à violência doméstica contra a mulher, a partir de uma discreta sinalização de 
  

“X”, na mão da vítima que solicita apoio, situação amparada na Lei Federal nº 

11.340/06 (Lei Maria da Penha). 

Em linhas gerais, vale lembrar que o art. 3º da Lei Federal nº 11.340/06 

confere direitos às mulheres, na qual seu $ 2º atribui, também, à sociedade, o 

dever de colaboração para a efetivação de tais proteções, senão vejamos: 

Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 

efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 

educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, no lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 

familiar e comunitária. 

81º O poder público desenvolverá 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. 

8 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 

necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 

No âmbito estadual, a Lei nº 17.884, de 13 de julho de 2022, instituiu no 

Estado de Pernambuco, o Programa Código “Sinal Vermelho”, como medida de 

combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, com o 

mesmo conteúdo da proposição municipal em estudo. 

Assim sendo, verifica-se que não há limitação constitucional/legal à 

propositura do projeto de lei. 

|. 
Do 
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Aliás, com tais apontamentos e venias, observa-se que a medida converge 

com a Lei Federal nº 14.188, de 29 de julho de 2021, a Lei Estadual nº 17.884, de 

13 de julho de 2022, mostrando-se em sintonia com a política de vários Estados- 

membros, que também editaram Lei Estaduais nesse sentido. 

Portanto, da análise do Projeto de Lei nº 106, de 28 de setembro de 2022, 

considerando a existência de interesse local (art. 30, |, da Constituição Federal), 

em cotejo com a ordem constitucional (art. 1º, III; art. 5º e outros), legal (art. 40, 

da LOM e outros) e jurisprudencial (ARE 878.911 RG - STF, para ficar apenas 

neste), não se visualiza óbice à tramitação. 

II - DAS CONCLUSÕES 

Expendidas tais considerações, a conclusão é de possibilidade de 
tramitação do Projeto de Lei nº 106, de 28 de setembro de 2022. 

n S.m.j., este é o parecer que submeto à criteriosa apreciação de Vossa 
Senhoria e de Suas Excelências, os vereadores. 

Petrolina/PE, 26 de outubro de 2022. 
! 

IA onis? DA sa Ciao jp O 

Mat. 2053 
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PARECER DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER 

PROJETO DE LEINº 106/2022 — PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: INSTITUI NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, O 
PROGRAMA CODIGO "SINAL VERMELHO”, COMO MEDIDA DE COMBATE E 
PREVENÇÃO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

* AUTOR: JOSIVALDO BARROS 

RELATOR: RUY WANDERLEY G. DE SÁ 

CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL. 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: , 

O presente Projeto de Lei, de autoria do Poder Legislativo, o qual institui no âmbito do 

Município de Petrolina, o Programa Código "Sinal Vermelho”, como medida de 
combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, é constitucional e 
legal na forma da Lei Orgânica Municipal e demais leis atinentes à espécie, bem como 

está de acordo com os preceitos constitucionais e atende as técnicas redacionais e 
legislativas. 

Foi exarado Parecer Constitucional do Setor Jurídico da Câmara Municipal. 
Procurador Legislativo — Adonis Pereira Bispo Júnior. 

H- QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

Face a legalidade e a constitucionalidade do projeto em tela, a relatoria vota pela 
tramitação regular da matéria. 

NI - VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 

relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022. 

A) 
VER. WENDERSON DE MENEZES BATISTA - PRESIDENTE 
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VER. ZENILDO NUNES DO ILVA — SECRETÁRIO 
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PARECER DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER 

PARECER 

PROJETO DE LEI Nº 106/2022 —- PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: INSTITUI, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, O 
PROGRAMA CÓDIGO "SINAL VERMELHO”, COMO MEDIDA DE COMBATE E 
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

AUTOR: JOSIVALDO BARROS 

RELATORA: SAMARA MIRELY DEM. LIMA 

CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Trata-se de Projeto de Lei do Poder Legislativo que objetiva instituir o Programa Código 

“Sinal Vermelho”, como forma de combate e prevenção à violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Serão participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” as instituições 
ou estabelecimentos públicos ou privados que aderirem voluntariamente ao protocolo de 
atendimento. 

IH —- QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

O projeto em análise preenche os requisitos no Regimento Interno, bem como está de 
acordo com a legislação aplicável a espécie, e atende no mérito a finalidade da proposição. 
Face ao exposto o relator vota pela aprovação regular da matéria. Este é o Parecer. 

II - VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 
relatoria, votam pela aprovação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2022. 

VER?, MAÍ ELENA DE ALENCAR — PRESIDENTE 

Ada li vtguo tro bind 
va ANTARA MIRELY DE M. LIMA- RELATORA 

VER. WENDERSON DE MENEZES BATISTA — SECRETÁRIO 
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PARECER DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

PARECER 

PROJETO DE LEINº 106/2022 — PODER LEGISLATIVO 

EMENTA: INSTITUL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, O 
PROGRAMA CÓDIGO "SINAL VERMELHO”, COMO MEDIDA DE COMBATE E 
PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 

AUTOR: JOSIVALDO BARROS 

RELATOR: RUY WANDERLEY G. DE SÁ 

CONCLUSÃO DO PARECER: FAVORÁVEL. 

I- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

Trata-se de Projeto de Lei do Poder Legislativo que objetiva instituir o Programa 
Código “Sinal Vermelho”, como forma de combate e prevenção à violência doméstica e 

familiar contra a mulher. Serão participantes do Programa Código “Sinal Vermelho” as 
instituições ou estabelecimentos públicos ou privados que aderirem voluntariamente ao 
protocolo de atendimento. 

I- QUANTO AO VOTO DO RELATOR: 

O projeto em análise preenche os requisitos no Regimento Interno, bem como está de 
acordo com a legislação aplicável a espécie, e atende no mérito a finalidade da 
proposição. Face ao exposto o relator vota pela aprovação regular da matéria. Este é o 
Parecer. 

HI- VOTO DA COMISSÃO: 

Os membros da Comissão abaixo subscritos, considerando a exposição de motivos da 
relatoria, votam pela tramitação regular da matéria. 

Sala das Comissões, 13 de o 2. 

VER. JOSÉ J LDO DE ALENCAR L — PRESIDENTE 

R 

VER. RUY WANDER) GONGALVES DE SÁ —- RELATOR 

     

   
VER. RODRIGO IRA COELHO DE A. ARAÚJO — SECRETÁRIO 

erf


