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INSTITUI  PROCEDIMENTOS  PARA  O
ATENDIMENTO  NAS  DELEGACIAS  DA
MULHER, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

      A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

     Art. 1º O atendimento à mulher em situação de violência nas Delegacias da Mulher deverá adotar os
seguintes procedimentos:

    I – atendimento da vítima deverá ser realizado em no máximo duas horas entre a chegada e apresentação
da vítima e seu início de relato e registro de boletim de ocorrência policial.

     II – atendimento das unidades de Delegacias Especializadas deverá ser realizado diariamente, inclusive
nos feriados e finais de semana.

     III – contar com equipe técnica multidisciplinar, que contenha profissionais da psicologia e serviço social,
nos termos dos artigos 7º, II, 8º, IV, 11 e 12, da Lei Maria da Penha.

     Art. 2º Nos municípios que não exista unidade da Delegacia Especializada da Mulher, deve ser garantido
o atendimento psicossocial às mulheres em situação de violência em sala reservada nas Delegacias de
Policia.

     Art. 3º Esta Lei entra em vigor após 180 (cento e oitenta) dias da data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

     A preservação e a repressão da violência doméstica contra a mulher e familiares devem contar com a
atuação organizada do aparelho estatal, sobretudo no fortalecimento das unidades das Delegacias
Especializadas da Mulher, e focar na multidisciplinaridade do atendimento como diretriz fundamental da
abordagem à mulher vítima de violência.

     A presente proposição visa assegurar um atendimento célere para as mulheres que demandam
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atendimento da Delegacia da Mulher, com a previsão de um tempo máximo para o efetivo atendimento da
mulher para registro de ocorrência policial.

     Ainda, prevê que o atendimento das unidades especializadas de Delegacias da Mulher seja prestado
diariamente, nos finais de semana e feriados.

     E que nas Unidades das Delegacias existam e seja permanentemente prestado serviço multidisciplinar,
com profissionais de psicologia e serviço social, como orienta e determina a Lei Maria da Penha, que é o
principal marco normativo de promoção dos direitos da mulher no Brasil.

     Prevê que as mulheres residentes em pequenos municípios que não possuam unidade especializada de
atendimento à mulher vítima de violência também devem ser beneficiadas. Para que o atendimento
psicossocial seja realizado em salas reservadas, em Delegacias de Policia que registrem ocorrências de
violências contra a mulher.

    Anexo o Requerimento de Informação de minha autoria, o qual solicitei informações a respeito das
Delegacias da Mulher, que serviu de base para a propositura do presente Projeto de Lei.

     Assim, dada à relevância do tema, conclamo meus Nobres Pares nesta Casa de Leis pela sua aprovação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Outubro de 2019

 

João Batista
Deputado Estadual

2


