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DISPÕE sobre a divulgação dos números de

contato da Central de Atendimento à

Mulher (Disque L80), dos Serviços de
Denúncia de Violações aos Direitos
Humanos (Disque 100) e do aplicativo
Proteja Brasil, nos estabelecimento acesso

ao público que específica.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art.1" Os estabelecimentos de acesso ao público, no âmbito do Estado do Amazonas,
nos termos desta Lei, divulgarão os números de contato da Central de Atendimento à

Mulher (Disque L00), do Serviço de Denúncia de Violações aos Humanos (Disque L00)
e do Proteja Brasil (aplicativo gratuito, de iniciativa da UNICEF).

Art.2" A divulgação será promovida pelos estabelecimentos comerciais e congêneres
que, em caráter permanente, provisório ou eventual, exerçam ao menos uma das

seguintes atividades:

I - hotel, motel, pousada e hospedagem;

ll - bar, restaurante, lanchonete e similares;

lll -eventoseshows;

lV - estação de transporte de massa;

V - salão de beleza, casa de massagem, sauna, academia de ginástica e atividade
corre lata;

Vl - venda de produtos dirigidos ao mercado consumidor através de mercados, feiras e
shoppings, independente do porte.

Parágrafo único. Enquadram-se na presente lei todos os estabelecimentos comerciais
situados à margem de rodovias.

Art.3" Os estabelecimentos públicos especificados nesta lei deverão afixar placas com
as seguintes frases: "vtolÊNctA, ABUSo E EXpLoRAÇÃo SEXUAL coNTRA A MULHER É

cRtME. DENUNCTE - DTSQUE 180", "V|OLAçÃO AOS DtRE|TOS HUMANOS. NÃO SE CALEI

DISQUE 100", "FAçA O DOWLOAD GRATUTTO EM SEU CELULAR OU TABLET DO

APLICATIVO PROTEJA BRASIL DA UNICEF, E AJUDE A COMBATER ESTES CRIMES."
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Parágrafo único. As placas deverão ser afixadas em local de maior trânsito de clientes
ou usuários, devendo ser confeccionadas no formato de 20cm (vinte centímetros) de
largura por L5cm (quinze centímetros) de altura, com texto impresso em letras
proporcionais às dimensões da placa, de fácil compreensão e contraste visual que
possibilite visualização nítida.

Art.4" A inobservância ao disposto nesta lei sujeitará o estabelecimento infrator às
seguintes sanções:

| - advertência por escrito da autoridade competente;

ll - multa no valor de RS L.000,00 (mil reais), que será revertida ao Fundo Estadual de

Defesa do consumidor (FUNDEcoN), criado pela Lei 2.288, de 30 de junho de i.994.

Parágrafo único -A multa do inciso ll poderá ser dobrada em caso de reincidência.

Art.S" A obrigação prevista no coput do art. 1s também se estende aos prédios
públicos do Estado do Amazonas.

Art. 6e O Poder Executivo regulamentará a presente lei.

Art.7" Fica revogada a Lei Ordinária n" 4.752, de 4 de janeiro de 2019.

Art.8" Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após sua publicação.

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Manaus 08 de Abril de
20L9.
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JUSTIFICATIVA

A violência contra as mulheres ainda é um grave problema no Brasil. Criado em

2005 pela SPM, a ligação para a Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) é

gratuita e preserva o anonimato de quem faz a ligação. A partir de março de 20t4, o

teleatendimento também adquiriu a função de disque-denúncia, e, além de denúncias

de violência, o Ligue 180 também serve para solicitação de informações sobre os

direitos das mulheres e a legislação vigente.

Contudo, apesar do grande número de ligações, o alcance do Ligue 180 ainda

está muito aquém dos números reais de violência contra a mulher, já que, segundo

estatísticas recentes, a cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas violentamente

no nosso país e somente em 40Á dos casos as vítimas recorrem aos serviços prestados

pela Central de Atendimento à Mulher.

Disponível 24h por dia e sete dias por semana, o "Disque LBO" recebe ligações

gratuitas exercendo o importante papel de receber denúncia de atos de violência

contra as mulheres, fornecendo informações sobre o apoio do Estado no

enfrentamento de situações adversas.

Já o Disque L00, por srJa vez, é um serviço de utilidade pública da Secretaria de

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), destinado a receber

demandas relativas a violações de Direitos Humanos, em especial as que atingem

populações com vulnerabilidade acrescida, como: crianças e adolescentes, pessoas

idosas, pessoas com deficiência, LGBT, pessoas em situação de rua e outros, como

quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação de liberdade entre outros.

O serviço inclui ainda, a disseminação de informações sobre direitos humanos e

orientações acerca de ações, programas, campanhas, além de serviços de

atendimento, proteção, defesa e responsabilização em Direitos Humanos disponíveis

no âmbito Federal, Estadual e Municipal
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Tais serviços ofertados pelo Estado seriam ainda mais utilizados se fossem

divulgados de forma mais intensa, assim a presente iniciativa legislativa visa tornar

esses serviços ainda mais conhecido pela população,

Vale ressaltar que a Lei 4.752, de 04 de janeiro de 20L9, visava divulgar o

Disque 100 e o aplicativo Proteja Brasil no âmbito dos prédios estaduais públicos,

ficando apenas estes obrigados a expor as devidas informações. Porém, o projeto de

lei ora apresentado propõe anunciar em estabelecimentos comerciais, pretendendo

ter maior divulgação, ampliando as informações a população realmente interessada.

De um lado, é verdade que o Estado não deve se intrometer demais na vida

particular das pessoas e em seus negócios, atrapalhando o fluxo natural de economia

que gera riquezas e impulsiona a sociedade,

O Estado, portanto, precisa se abster de continuamente criar obrigações para

os particulares e as empresas. Por outro lado, contudo, a obrigação de afixar um cartaz

de papel no estabelecimento é tão singela que não se pode compará-la à necessidade

de divulgação destes serviços de combate à violência contra a mulher e contra os

direitos humanos.

Assim, diante de todo o exposto, contamos com o inestimável apoio de nossos

nobres pares para aprovarmos a presente propositura, objetivando a difusão desses

importantes mecanismos de proteçã o da mulher e dos direitos humanos
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