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(ANEXO II, ITEM 31 DA RESOLUÇÃO TC Nº 46, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018) 
 

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DE GESTÃO 

 
 

Ementa: Relatório de Desempenho de Gestão, 
elaborado pela autoridade competente, contendo as 
Ações promovidas na busca do cumprimento da 
missão institucional e desempenho da gestão. 

 
 
A SecMulher-PE foi criada pela Lei nº 13.205, de 19 de janeiro de 2007, sob a nomenclatura 
de Secretaria Especial da Mulher. Em 6 de janeiro de 2011, com a Lei nº 14.264, passou a ser 
uma Secretaria de Estado com a denominação de Secretaria da Mulher. Atualmente, a 
SecMulher-PE é regida pela Lei nº 15.452, de 15 de janeiro de 2015, que dispõe sobre a 
estrutura e funcionamento do Poder Executivo de Pernambuco , com a missão de  promover 
os direitos das mulheres, com o objetivo de   formular, desenvolver, articular, coordenar, 
apoiar e monitorar políticas públicas para promover a melhoria das condições de vida das 
mulheres atingindo  os segmentos da população feminina, em idade reprodutiva e madura, 
dos espaços urbanos e rurais. 
 
Para a execução das políticas públicas,  foram utilizados   07 (sete)  programas contidos na 
LOA, a saber:  
 
 

i) 0384 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE TRABALHO E RENDA PARA AS MULHERES 

 
A  missão da Política de Valorização do Trabalho e do Empreendedorismo das 
Mulheres, é fomentar e fortalecer o processo de emancipação das mulheres em Pernambuco 
por meio do acesso à qualificação sociopolítica e profissional, ao mundo do trabalho e ao 
empreendedorismo no âmbito do desenvolvimento econômico e sustentável do estado. 
 
A Política,  é coordenada pela Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de Gênero, 
por meio da Coordenadoria de Trabalho e Renda, 
 

— Destaques das ações: 
 
a) Fortalecimento estratégico para o trabalho e renda; 
 
b) Apoio ao Emprego Doméstico Decente; 
 

No âmbito estadual, houve a criação do Grupo de Trabalho para o Emprego Doméstico 
Decente, fundado e coordenado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
de Pernambuco (SRTE/PE), vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no 
intuito de fortalecer a categoria de Empregadas Domésticas. 
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c) Fomento ao artesanato por meio de assessoria técnica a grupos de mulheres artesãs; 
 

• 298 grupos contemplados referente ao fomento ao artesanato; 
• Faturamento das Mulheres nos espaços de comercialização; 

 

— Estímulo à participação de grupos de mulheres artesãs na FENEARTE 
 

d) Inserção das Mulheres no mundo do trabalho: 
 

• 2.800 mulheres inseridas em espaços de Comercialização e Empreendedorismo, com 
destaque para a FENEARTE; 

• 6.059 mulheres qualificadas para inserção no mundo do trabalho. 
 
 

ii) 0387 - FORMAÇÃO EM GÊNERO E APOIO ÀS MULHERES NA PRODUÇÃO DO 
CONHECIMENTO, CULTURA E ESPORTES 

 

A Política de Formação em Gênero e Apoio às Mulheres na Produção de Conhecimento, na 
Cultura e nos Esportes tem dois eixos: (i) garantia de avanço nas iniciativas relacionadas com 
a inserção da temática de gênero nos espaços de ensino e formação sociopolítica, estimulando 
a reflexão crítica sobre as desigualdades entre homens e mulheres com as novas gerações; (ii) 
promoção da intersetorialidade das questões de gênero nos Poderes Executivo e Legislativo, 
firmando importantes parcerias governamentais que fortalecem a superação de práticas 
fragmentadas e a eficiência no alcance de ações que promovam mudanças culturais em favor 
da igualdade de gênero. 
 
É importante destacar a eficácia de mecanismos legais que estabeleceram parcerias 
fundamentais no desenvolvimento dessa política, sejam Termo de Cooperação Técnica, 
Protocolo de Intenções, bem como convênios firmados. Destacam-se alguns órgãos na 
promoção dessa política: Secretaria Estadual de Educação (SEE), Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SecTI), Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), Fundação do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Pernambuco (Fundarpe), Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), Companhia 
Editora de Pernambuco (Cepe), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco (IFPE), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de 
Pernambuco (UPE), Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste (Cetene) e Instituto 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). 
 
Nesse contexto, considerando a educação um espaço estratégico para as transformações 
sociais e culturais, e a efetividade da intersetorialidade da temática de gênero nos órgãos 
públicos, constitui-se um compromisso coletivo para a inclusão das questões de gênero no 
ensino formal, na cultura e nos esportes. Dessa forma estimulou-se a troca de experiências e 
conhecimentos sobre inovações, conquistas e desafios das mulheres nos espaços de 
educação, gestão, práticas esportivas e expressões culturais diversas. 
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As ações dessa política foram estabelecidas por meio de seis programas – (i) Formação em 
Gênero no Ensino Formal; (ii) Apoio e Difusão de Pesquisas para Subsidiar Políticas Públicas; 
(iii) Formação Sociopolítica e Profissional para Mulheres Populares; (iv) Formação 
Continuada em Direitos das Mulheres para Servidores e Servidoras Estaduais, (v) Apoio às 
Mulheres na Cultura e (vi) Apoio às Mulheres nos Esportes. 
 
O Prêmio Naíde Teodósio de Estudos de Gênero – integra a ação de maior representatividade 
da Política de Formação em Gênero e Apoio às Mulheres na Produção de Conhecimento, na 
Cultura e nos Esportes, como também, meta prioritária do Governo de Pernambuco. 
 
O prêmio estimula a produção teórica e crítica na área de gênero, contribuindo para a 
promoção dos direitos das mulheres em sua diversidade, e consequentemente, promove a 
construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todas as pessoas. Ademais, é um 
canal de diálogo entre a SecMulher-PE e as secretarias do governo, e demais órgãos 
responsáveis pelo seu desenvolvimento: Secretaria Estadual de Educação (SEE), a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), a 
Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (Fundarpe), Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), a Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) e a Companhia Pernambucana de Gás 
(Copergás). 
 
Nesta edição, do total de 1.620 trabalhos submetidos,1.466 foram redações de estudantes de 
ensino médio e técnico, 122 artigos científicos, 22 projetos e relatos de experiência 
pedagógica, e 7 roteiros para vídeo documentário curta metragem digital e 03 sem 
identificação de modalidade. Participaram das submissões 76 municípios do estado de 
Pernambuco, sendo sua maioria advinda da Região Agreste do estado. Do ponto de vista dos 
trabalhos submetidos, a Comissão Julgadora salientou a qualidade dos textos quanto ao 
conteúdo, à abrangência dos temas trabalhados, o que demonstra a consolidação desta ação 
nas instituições de ensino formal no estado de Pernambuco, contexto que se constitui como 
um relevante indicador de crescimento das discussões de gênero. 
 
Realizou-se a cerimônia de premiação no Teatro de Santa Isabel, reunindo cerca de 500 
pessoas entre discentes de todas as regiões do estado, docentes, comissão organizadora, 
comissão de pareceristas e julgadora, convidados e convidadas e demais autoridades. 
 
 

iii) 0388 - EMPODERAMENTO DAS MULHERES E INTERIORIZAÇÃO E 
DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE GÊNERO 

 
— Política de Empoderamento das Mulheres, Municipalização e Interiorização das 

Ações de Gênero 
 
Esta política visa ao estímulo do empoderamento das mulheres, promovendo ações de 
descentralização por meio de programas, que atuam de forma articulada e contemplam a 
diversidade e as especificidades dos segmentos da população feminina, com ênfase para as 
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mulheres metropolitanas e rurais. Toda a ação é executada pela Gerência de Fortalecimento 
Sociopolítico (GEFSP)  
 

— Destaques das ações: 
 

a) Funcionamento Regular do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Pernambuco 
(Cedim-PE), com eleição da nova gestão para o triênio 2017-2020. 

 
• Composição do conselho: 16 representantes da Sociedade Civil, 15 representantes do 

Governo e 03 conselheiras de Notório Saber. 
 

b) Articulação para a expansão e fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da 
Mulher (Condim) 

 
• Criação de 34 Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher no período de 2015 a 2018. 

 
c) Contribuição para o financiamento e sustentabilidade das políticas municipais para as 

mulheres por meio do FEM Mulher 
 

• O FEM Mulher é o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal destinado a 
investimentos em políticas municipais de gênero, consistindo na aplicação de, no 
mínimo, 5% dos recursos do FEM em políticas públicas para as mulheres, cuja execução 
é deliberada pela SEPLAG. 

 
A Gerência de Articulação e Interiorização das Ações de Gênero (Gerai) desenvolveu as ações 
do Programa de Reforço Estratégico para as Mulheres Rurais, visando o fortalecimento sócio-
político, produtivo e econômico das mulheres do campo e das águas, por meio dos projetos: 
(i) Chapéu de Palha Mulher; (ii) Convergir Mulher; e (iii) Aperfeiçoamento da Gestão 
Participativa de Gênero no Espaço Rural, tendo como instrumento orientador o I Plano de 
Políticas Públicas para as Mulheres Rurais de Pernambuco (I PPPMR-PE), e como instância de 
interlocução, a Comissão Permanente de Mulheres Rurais de Pernambuco (CPMR-PE). 
 
a) Chapéu de Palha 

 
No ano de 2018, a SecMulher-PE garantiu mais uma edição das atividades de fortalecimento 
constantes do Projeto de Formação da Rede de Agentes de Políticas Públicas para as 
Mulheres Rurais, no âmbito do Programa Chapéu de Palha: 
 

• Fruticultura Irrigada, capacitando 990 mulheres e envolvendo 330 crianças em 
atividades recreativas. Para coordenar e executar as atividades pedagógicas e 
metodológicas, cujo resultado destacou pontos positivos relacionados à contribuição do 
Programa na compreensão das mulheres sobre como se estabelecem as desigualdades de 
gênero e o racismo em nossa sociedade, além do debate sobre direitos e políticas 
públicas. 
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• Zona Canavieira, a SecMulher-PE implementou, em 2018, a 12ª edição do Chapéu de 
Palha Mulher, contemplando 780 mulheres e 260 crianças, cuja atividades formativas em 
18 (dezoito) municípios da Mata Sul, Mata Norte e RMR. 

 
• Pesca Artesanal, capacitou 1.290 Pescadoras Artesanais e ofertou recreação para 430 

crianças. Para o desenvolvimento das atividades, cujo objetivo foi o de subsidiar as aulas 
com as mulheres pescadoras e crianças.  

 
A SecMulher-PE realizou o Seminário da Rede de Agentes de Políticas Públicas para as 

Mulheres Rurais, com o objetivo de reunir representantes que atuam nos três segmentos do 
Chapéu de Palha Mulher e, na oportunidade, levantar desafios e perspectivas para o 
aperfeiçoamento do Programa.  O Seminário foi uma oportunidade de avaliar as ações do 
Chapéu e Palha Mulher nos últimos doze anos, observando os avanços apresentados com 
relação aos entraves na sua execução e um momento propositivo para traçar novas 
estratégias para as próximas edições do Programa. 
 
b) Convergir Mulher 
 
No período de 2010 a 2017 a SecMulher-PE implementou o Convergir Mulher como uma 
estratégia de ação junto às mulheres rurais que atuam em culturas não sazonais, mas 
que,assim como as contempladas pelo Chapéu de Palha Mulher, também demandam políticas 
públicas que fortaleçam sua autonomia sociopolítica, produtiva e econômica. 
 
Nessa perspectiva, foram inseridas em processos formativos mulheres agricultoras familiares 
de municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano de Pernambuco, localizados no 
Agreste Meridional e no Sertão do Moxotó; mulheres mandiocultoras de seis municípios da 
Bacia do Goitá; de sete municípios do Sertão do Araripe; e de três municípios do Agreste 
Meridional, bem como mulheres que trabalham na cadeia produtiva do pólo de confecções do 
Agreste Central. 
 
Considerando a sistemática de atividades, especialmente junto às mulheres mandiocultoras 
em três pólos produtivos do Estado, a SecMulher-PE articulou parceria com a Secretaria de 
Agricultura e Reforma Agrária, através do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), para o 
desenvolvimento de ações de formação sociopolítica e de Assessoria Técnica e Extensão 
Rural (ATER) realizadas pelas equipes locais dos dois órgãos, nos três territórios indicados. A 
parceria foi efetivada de maneira exitosa no Sertão do Araripe e iniciada na Bacia de Goitá. 
 
c) Aperfeiçoamento da Gestão Participativa de Gênero no Espaço Rural 
 

A Comissão Permanente de Mulheres Rurais de Pernambuco (CPMR-PE) tem como missão 
defender os direitos das mulheres rurais por meio da articulação e do controle social e da 
promoção da igualdade de gênero, com recorte de raça/etnia, classe, geração e orientação 
sexual, orientadas pelo I Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres Rurais de 
Pernambuco (I PPPMR-PE). 
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No ano de 2018, foram realizados 05 (cinco) encontros de formação. A meta prevista de 
monitoramento do I PPPMR-PE foi implementada durante esses encontros formativos com a 
participação efetiva das representantes da CPMR-PE. 
 
Outro destaque em 2018 foi a ação conjunta da CPMR-PE com o Conselho Estadual dos 
Direitos da Mulher de Pernambuco (CEDIM-PE) na formulação e divulgação de Nota de 
Repúdio acerca do Projeto de Lei nº 6.299/02, conhecido como “Pacote do Veneno”, que visa 
mudar o rumo do uso dos agrotóxicos no país, legitimando a destruição das populações e da 
sustentabilidade ambiental, em prol dos interesses do agronegócio. Nesse documento, as duas 
instâncias reafirmam seus compromissos com a causa das trabalhadoras do campo e da 
cidade, na luta contra a permanente violência cometida ao longo da história, provocando 
doenças crônicas, como câncer, mutações, problemas endócrinos, cegueira, depressão, e 
vitimando mulheres e homens de todas as raças, classes e gerações. 
 
A implementação da Campanha Violência Contra a Mulher Não Dá Frutos, coordenada pela 
Diretoria de Enfrentamento da Violência de Gênero da SecMulher-PE, conta com o apoio 
sistemático da equipe do Programa de Reforço Estratégico para as Mulheres Rurais e da 
Comissão Permanente de Mulheres Rurais de Pernambuco, cujo papel é priorizar as 
comunidades rurais dos municípios pernambucanos que apresentam maior vulnerabilidade 
de riscos de agressão e mortes de mulheres vítimas da violência doméstica. 
 
Faz parte do Subprograma de Aperfeiçoamento da Gestão Participativa de Gênero no Espaço 
Rural a participação da equipe do Programa de Reforço Estratégico para as Mulheres Rurais 
em espaços coletivos de discussão, priorização, execução e monitoramento de políticas 
públicas.  
 
 

iv) 0909 - AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO ÀS MULHERES - PROGRAMA MÃE CORUJA 

 
Este programa foi executado através do  Programa  Setorial Mãe Coruja Pernambucana - 
Campanha Nenhuma Pernambucana sem Documento, que teve como objetivo promover e 
garantir o acesso das mulheres e seus filhos, a documentação civil básica, garantindo-lhes os 
elementos básicos para o exercício da cidadania. 
 
Em 2018,  concluímos a sua 8ª edição. A execução da Campanha Nenhuma Pernambucana 
sem Documento foi estabelecida em duas etapas: (i) Formação em Gênero, Documentação e 
Cidadania, Enfrentamento da Violência de Gênero e Direitos Reprodutivos para 1.800  
multiplicadoras sociais; e (ii) Emissão de 12.000 documentos, entre Registro Geral (RG), 
Certidão de Nascimento, de Casamento e de Óbito, garantindo cidadania às mulheres e seus 
familiares. 
 
 

v) 1021 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES 
 

A Política de Enfrentamento da Violência de Gênero e Saúde da Mulher é a efetivação da 
proteção para as mulheres, através da coordenação e realização de ações próprias ou em 
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parceria com as demais secretarias, instituições e poderes esta diretamente relacionada, ao 
enfrentamento da violência de gênero contra a mulher. O trabalho a intersetorial e inter 
poderes é fundamental para alcance dos resultados, ou seja, a interação e intersecção de 
ações voltadas para erradicação da violência contra as mulheres, entre Secretarias do Estado 
e Municípios, Poder Judiciário, Defensoria Pública e Ministério Público. 
 
 As estratégia prevista para o ano de 2018 garantiu o avanço da política, destacamos a 
elaboração e publicação do Protocolo de Feminicídio de Pernambuco Resolução 
Conjunta - 01/2018 SecMulher-PE, a atualização do Plano Estadual para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra as Mulheres;  o fortalecimento do Projeto Maria da Penha Vai à 
Escola na Zona da Mata Sul do Estado; o aprimoramento da Lei do Abrigamento de Mulheres 
(Lei nº 13.977/2009), através da publicação da Norma Técnica do Serviço de Proteção - 
Resolução 015/2018 da SecMulher-PE, a ampliação das atividades formativas para toda a 
Rede Estadual de Enfrentamento da Violência contra as Mulheres, (vii) ações formativas, 
sociopolíticas e culturais para empoderamento das mulheres do sistema prisional em 
Pernambuco, e por fim a ampliação da atuação do procedimento da Policia Militar através da 
Patrulha Maria da Penha, presente em todas as regiões do estado. 
 
As ações realizadas em 2018 pela Diretoria Geral de Enfrentamento da Violência de Gênero 
contra a Mulher, materializa através dos sete programas: (i) Articulação Inter/Intrapoderes; 
(ii) Prevenção da Violência de Gênero; (iii) Proteção para as Mulheres; (iv) Justiça para as 
Mulheres e Punição para os Agressores; (v) Enfrentamento da Violência Urbana com Recorte 
de Gênero; (vi) Sistematização de Dados e Produção de Conhecimento; e (vii) Mulher e Saúde 
Pública, conforme descrição. 
 
a) Articulação Inter/Intrapoderes 

 
Destacamos a realização da revisão do Plano Estadual para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra as Mulheres, sendo avaliado pela gestão da secretaria que o documento 
deverá ser publicado no mês de março de 2019, na nova gestão de governo.  
 
A Secretaria da Mulher de Pernambuco se destacou por exercer a gestão de uma rede de (04) 
quatro Casas Abrigo e por ter esse serviço formalizado por Lei n.° 13.977, de 16 de dezembro 
de 2009, que garante a integridade física e psicológica de mulheres e de seus filhos ou 
dependentes legais menores de 18 (dezoito) anos, mediante a criação de rede de abrigamento 
e apoio à transferência domiciliar, também socializamos que iríamos publicar no ano 
corrente a Norma Técnica do Serviço de Proteção instituída pela Portaria nº 015/2018 da 
Secretaria da Mulher de Pernambuco.  
 

b) Prevenção da Violência de Gênero 
 
Realizar as campanhas de prevenção a violência contra a mulher é uma ação estratégica no 
Estado, para tanto é intenso o cumprimento das metas de compartilhamento de material 
educativo e o desenvolvimento das atividades com a Gestão de Políticas Publica para as 
mulheres nos municípios.   
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Importante destacar a relevância da Campanha “Basta de Violência contra a Mulher”, que este 
ano trouxe como tema principal “o Feminícidio”, dialogando assim com as ações do Estado e 
dos Municípios que desenvolveram durante todo ano eventos, rodas de conversas, palestras, 
seminários e encontros com os diversos setores e publico com o objetivo de sensibilizar a 
respeito da temática. Esta ação esteve em consonância, com o lançamento do Protocolo de 
Feminícidio; “Diretrizes Estaduais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectivas de 
Gênero as mortes violentas de mulheres”. 
 
Outro destaque foi a implementação de dois ciclos festivos da Campanha “Violência contra a 
Mulher é Coisa de Outra Cultura” alcançando um número de compartilhamento de material 
82.315. 
 
Outra Referência importante para efetivação das campanhas preventivas foi à realização da 
meta da Campanha “Violência contra a mulher não dá frutos”, que este ano demos inicio a 
execução do 2º plano, com a proposta de retorno a 84 municípios com maior número de BO's 
de violência contra a mulher.  
 
Ainda como relevante, realizamos as formações da Campanha “Maria da Penha vai as 
Escolas”, com professores/as, coordenadores/as e diretores/as nos municípios de Chã 
Grande, Vitoria de Santo Antão, Escada, Pombos e Primavera. Esta é uma campanha que 
consiste em ações educativas de sensibilização e mobilização no enfrentamento da violência 
contra a mulher com alunos/as das escolas municipais e estaduais. Desta ação tivemos a 
elaboração de uma cartilha que aborda a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha e 
sugestões de atividades pedagógicas para serem desenvolvidas na sala de aula. A culminância 
das atividades foi realizada nos municípios Escada e Pombos. 
 
A campanha de Enfrentamento ao Assédio Sexual “ Respeite o meu direito de Ir e Vir”, teve 
duas inserções uma no de mês de Março alusivo ao dia Internacional da Mulher e outra nos 
16 dias de ativismo, 4.000 transportes públicos que circulam na região metropolitana do 
Recife realizaram a divulgação da Campanha, outro destaque foi a adesão ao município de 
Petrolina, que durante o mês de Março também fez circular os cartazes .  
 
c) Proteção para as Mulheres 

 
O Serviço de Proteção considerado o serviço Alta Complexidade, conta com um plantão 24h 
para chamadas de emergência em todo estado, atendendo mulheres e seus filhos(as) até 18 
anos,  ameaçadas de morte pela violência de gênero. O plantão atende a mulher em suas 
necessidades de urgência e pode deslocar para para local seguro e/ ou encaminhar para 
nossa Rede de Casas Abrigo. Esse ano foram abrigadas 336 pessoas, sendo 132 mulheres e 
204 crianças e adolescentes, foram realizados ainda 47 atendimentos que resultaram em 
deslocamento para local seguro, o serviço de proteção atendeu e protegeu 383 pessoas. 

 
Destacamos o lançamento da Norma Técnica do Serviço de Proteção – Portaria 01/2018 da 
SecMulher-PE e a realização do I Seminário do Serviço de Proteção – proporcionando a 
formação para Rede estadual de enfrentamento da violência de gênero contra a mulher.  
Outro destaque relevante foi aquisição de 03 unidades habitacionais para as mulheres em 
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processo de desabrigamento, concedidas pela CEHAB ( Companhia Estadual de Habitação e 
Obras. As 04 (quatro) Casas Abrigo, localizadas em regiões diferentes, com endereço 
sigilosos, em pleno funcionamento para acolher e atender as mulheres para rompimento do 
ciclo da violência de gênero resignificando as violência e construindo novos projetos de vida,  
livres de violências, com autonomia e sororidade, todas (os) receberam atendimento 
psicológico, social e jurídico em processo de fortalecimento e retomada de suas vidas, ao 
serem desabrigadas para outros municípios ou outros estados, foram referenciadas para a 
rede de atendimento a mulher, realizamos o acompanhamento  por um ano a esta mulher 
através desta rede que passa a acompanhar esta mulher após seu desabrigamento. Todas as 
mulheres que ingressaram nas unidades de Proteção receberam atendimento social, 
psicológico e de saúde, dentre outros como trabalho em grupo, oficinas, para o resgate da 
auto-estima e da condição de cidadania 
 
d) Justiça para as Mulheres: Punição para os Agressores 

 
No início do ano foi apresentado ao Secretário de Defesa Social, ao chefe da polícia Civil e a 
gestora do Departamento de Polícia da Mulher um estudo sobre necessidade de ampliação de 
delegacias especializadas de atendimento à mulher. Este estudo, sobretudo, fomenta a criação 
de novas delegacias e fluxo de atendimento realizado por delegacias pólo. Além da 
perspectiva de ampliação de delegacias especializadas, tem-se a proposta de criação de novas 
Varas Especializadas.  
 
A Patrulha Maria da Penha - tem como objetivo fiscalizar e monitorar o cumprimento das 
Medidas Protetivas de Urgência por parte dos agressores e, desde a sua criação em 2013, 
atendeu 22.648 mulheres em situação de violência de gênero . A partir da instituição da 
Portaria Conjunta SDS/SECMULHER-PE nº 041, 04 de Agosto de 2015, tem-se priorizado 
fortalecer o serviço nas Áreas Integradas de Segurança (AIS) onde fora implantado e ampliar 
o serviço para as AIS, onde ainda, a Patrulha Maria da Penha não fora implantada.  
 
Neste sentido, em 2018 buscamos atuar fortemente nestas duas frentes: fortalecimento e 
ampliação. Com isso, aprimoramos os procedimentos de atendimentos com as formações 
realizadas com as equipes da Patrulha Maria da Penha que atuam no Recife e Região 
Metropolitana, Agreste e Sertão. Também estabelecemos o fluxo de atendimento junto às 
instituições do Sistema de Segurança Pública e Sistema de Justiça nas (AIS) onde a Patrulha 
Maria da Penha está implantada e em funcionamento, passando de 07 para o total de 58 
municípios inseridos no fluxo da Patrulha. 
 
O Serviço de Monitoramento Eletrônico - Neste ano, buscamos fortalecer as articulações e 
fluxos com as Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e com demais 
componentes da rede de proteção às mulheres, a saber: Centros Especializados de 
Atendimento à Mulher, Coordenadorias e Secretarias Municipais de Políticas para Mulheres, 
além do Centro de Monitoramento Eletrônico (CEMER) Secretaria Executiva de 
Ressocialização (SERES) buscando qualificar o atendimento oferecido às mulheres e 
estabelecer novas estratégias de acompanhamento e contato com as mesmas. 
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No ano de 2018 o serviço de Monitoramento Eletrônico protegeu 205 mulheres, o maior 
número de mulheres protegidas desde sua implementação, em todo o estado de Pernambuco 
salvaguardando a vida destas cidadãs.  
 
d) Enfrentamento da Violência Urbana com Recorte de Gênero 

 
A articulação com a política de enfrentamento ao crack e outras drogas foi realizada através 
de reuniões de comitês externos.  A equipe da diretoria participou de 100% das reuniões 
convocadas, destacamos, a articulação do Conselho Estadual de Política sobre Drogas que 
desempenhou grande atuação em 2018, deliberando ações e direcionamento da política, 
outro destaque foi o alinhamento técnico metodológico com a equipe do Programa Atitude 
Mulher, foram realizadas várias reuniões especificas, que trataram de estudo de casos de 
mulheres que necessitavam de proteção e eram usuárias de drogas, e ainda, tinham dividas 
com o tráfico. O Programa Atitude é uma grande parceiro na rede de proteção a pessoas 
ameaçadas de morte. 
 
O Plano Estadual de Atenção as Mulheres em situação de Privação de Liberdade, que estipula 
compromissos de atividades para as diversas Secretarias participantes. Este Plano além da 
importância de elencar ações que deverão ser monitoradas e desenvolvidas pelas Secretarias, 
cria sustentabilidade para a política estadual de atenção para as mulheres em privação de 
liberdade e egressas do sistema prisional. 
 
e) Sistematização de Dados e Produção de Conhecimento 

 
Através do Sei-Mulheres banco de dados integrado na Rede da Secretaria da Mulher, as 
coordenadoras dos Programas de Prevenção e Proteção desta Diretoria,  alimentam o banco 
com dados mensais, o relatório por área a partir deste ano de 2018 é enviado a SEPLAG ( 
Secretaria de Planejamento e Gestão) que através do programa Power Biai – desenvolveu a 
apresentação dos serviços e ações através do programa é possível cruzar dados de violência 
contra a mulher por regiões e áreas integradas de segurança pública e os serviços de proteção 
e prevenção da violência contra a mulher, desenvolvido pela SecMulher- PE,  a apresentação é 
realizada na ocasião do monitoramento mensal do Pacto pela Vida.  
 
f) Mulher e Saúde Pública 
 
O subprograma Saúde Integral da Mulher articula com a Secretaria de Saúde, as políticas de 
Saúde da Mulher com o olhar da integralidade, no âmbito da SecMulher- PE o papel das 
Coordenadoras Regionais foi fundamental para à construção da intersetorialidade entre os 
OMPM e as Secretarias Municipais de Saúde. O Projeto sobre Doença Falciforme, contribuiu 
na implementação e promoção de ações integradas de atenção integral à saúde da mulher.   
 
A promoção de atenção às meninas e adolescentes em situação de violência sexual, foi 
realizada uma ampla articulação e parceria com a Gerência Geral de Policia Científica da 
Secretaria de Desenvolvimento Social/SDS, com a finalidade de promover um atendimento 
qualificado às mulheres, meninas e adolescentes em situação de violência sexual, foi 
estruturada, pela Gerência Geral de Policia Científica/SDS, a “Sala de Acolhimento às 
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Mulheres, Meninas e Adolescentes– Maria Carmelita Maia Silva” do Instituto de Medicina 
Legal Antonio Persivo Cunha, e o atendimento especializado às mulheres e crianças vítimas de 
crimes sexuais nos Complexos da Polícia Científica do Agreste Meridional, Sertão do Araripe e 
Sertão do Pajeú.  
 

 
vi) 1077 - TRANSPARÊNCIA NA ESFERA GOVERNAMENTAL, CONTROLE SOCIAL E 

CANAIS DE DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO 

 

O Programa de Transparência, Acesso e Difusão da Informação visa contribuir para o 
fortalecimento da gestão participativa, valorizando o papel do Controle Social e da 
Participação Cidadã na promoção das políticas públicas para as mulheres. Para isto, oferece 
tanto à população em geral como às instâncias gestoras da administração pública os 
instrumentos e subsídios necessários ao planejamento, monitoramento e avaliação dos 
serviços, programas e projetos desenvolvidos para as mulheres em Pernambuco, com vistas 
ao seu contínuo aprimoramento. Deste modo, o Programa é composto de dois subprogramas 
que criam condições para a promoção da transparência passiva e ativa das informações 
produzidas pela SecMulher-PE: (i) Cidadã Pernambucana; e (ii) SeiMulheres-PE. 
 
a) Cidadã Pernambucana 

 
Este Subprograma objetiva a qualificação do atendimento ao público e o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de trabalho da Ouvidoria da Mulher. Suas atividades contemplam a formação 
permanente da equipe de trabalho, a produção e revisão de instrumentais de trabalho e 
materiais informativos e a articulação com a Rede de Atendimento às Mulheres em 
funcionamento no estado.  
 
No que se refere ao Subprograma Cidadã Pernambucana, destacam-se as atividades voltadas 
para o aprimoramento do atendimento ao público. Em 2018, a equipe técnica da Ouvidoria da 
Mulher participou de cursos com foco nas temáticas aplicadas ao contexto das ouvidorias. Da 
mesma forma a equipe da Central Cidadã Pernambucana,Teleatendentes, Supervisora e 
Monitoras, participaram de treinamentos sobre procedimentos para o atendimento ao 
público, bem como, sobre os temas relacionados às políticas públicas para as mulheres. 
Visando ainda agregar conhecimento e aperfeiçoar a prática, as equipes da Ouvidoria e da 
Central realizaram visita técnica ao Centro de Atenção à Mulher Vitima de Violência Sony 
Santos e participaram de seminários, oficinas e rodas de conversas que trouxeram para o 
debate as questões de gênero.    
 
Outro destaque do Subprograma foi a divulgado da Central de Teleatendimento Cidadã 
Pernambucana (0800. 281 8187), na mídia (TV e jornal impresso),como canal de orientação 
para que empregadoras/es e empregadas trabalhadoras domésticas possam tirar dúvidas e 
registrar denúncias sobre os direitos trabalhistas e previdenciários. A divulgação aconteceu 
no dia 27 de abril, data em que se comemora o dia nacional das Trabalhadoras Domésticas. 
Esta ação é fruto da implementação do Projeto Doméstica Cidadã que tem como objetivo 
promover os direitos das empregadas domésticas do estado de Pernambuco. O Projeto é 
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coordenado pela Coordenadoria de Trabalho e Renda para as Mulheres da SecMulher-PEem 
parceria com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Pernambuco.  
 
Ainda em relação ao Projeto Doméstica Cidadã, foi publicado no mesmo período, no site da 
SecMulher, a Cartilha – Os Direitos das Mulheres no Mundo do Trabalho Doméstico. Esta 
cartilha foi elaborada a partir da realização de grupos de trabalhos com as Teleatendentes da 
Central Cidadã Pernambucana, Sindicado das Trabalhadoras Doméstica, equipes da 
Coordenadoria de Trabalho e Renda para as Mulherese da Ouvidoria da Mulher.  
 
Em 2018, a Ouvidoria da Mulher foi reconhecida pelo bom trabalho desenvolvido durante o 
ano de 2017 e recebeu Menção Honrosa por parte da Ouvidoria Geral de Pernambuco 
(OGE/PE).  

 
b) SeiMulheres-PE  

 
O subprograma SeiMulheres-PE visa a disseminação de dados e informações no campo de 
execução das políticas públicas para as mulheres, por intermédio do fomento à 
sistematização e produção de dados específicos com recorte de gênero. Suas ações incidem 
diretamente na promoção da Transparência Ativa e Passiva e no fortalecimento da 
comunicação entre a SecMulher-PE e a população.  

 
No âmbito do Subprograma SeiMulheres-PE, vale destacar a consolidação de dados e 
informações produzidas pelas diversas áreas da SecMulher-PE, em bases de dados 
compartilhadas com as áreas.  
 
Outro destaque importante foi o acesso ao Painel de Monitoramento do Pacto pela Vida, pela 
Ouvidoria da Mulher, que possibilitou àSecMulher-PE, o acompanhamento diário dos 
números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e de Violência Doméstica e Familiar 
(VDF) contra Mulheres em Pernambuco. O painel de monitoramento também passou a ser 
utilizado nas reuniões da Câmara Técnica para o Enfrentamento da Violência de Gênero 
contra as Mulheres, como ferramenta para apresentação dos dados de violência contra 
mulheres no estado.  
 
Ainda no que concerne ao uso de ferramentas para apresentação de dados e relatórios 
estatísticos, a SecMulher-PE em um trabalho articulado com a Secretaria de Planejamento e 
Gestão (SEPLAG), passou a usar o aplicativo Power Bina apresentação dos números de CVLI 
de mulheres, Feminicídios e resultados dos programas de proteção coordenados pela 
SecMulher-PE, nas reuniões mensais do Comitê Gestor do Pacto Pela Vida, o que possibilitou 
uma visualização mais interativa e dinâmica dos resultados alcançados.  
 
Destacam-se ainda a produção de relatórios periódicos e a disponibilização de dados de 
Violência contra a Mulher em Pernambuco, bem como de informações sobre as políticas 
públicas para as mulheres desenvolvidas no estado, em atendimento às solicitações tanto do 
público externo, através dos Pedidos de Acesso a Informação (PAI), quanto do público 
interno.  
 



 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DA MULHER  

 

 

 

SECRETARIA DA MULHER DE PERNAMBUCO 
Cais do Apolo, 222, 5º andar- Bairro do Recife- Recife/PE - CEP: 50030-905 

Endereços eletrônicos: secmulher@secmulher.pe.gov.br - http://www.secmulher.pe.gov.br 
Telefones: +55.81.3183 2950/ 3183.2990 

Central de Teleatendimento Cidadã Pernambucana – 24h (0800.281.8187) 

Com o intuito de fortalecer o trabalho realizado pelas gestoras municipais de políticas para as 
mulheres da Metropolitana, a Ouvidoria da Mulher realizou uma oficina sobre dados e 
informações estaduais e municipais sobre as mulheres no 45º Fórum Metropolitano de 
Gestoras. A oficina abordou o conceito, produção e disseminação de dados e a importância da 
consolidação das informações para o planejamento das ações. Como encaminhamento cada 
município ficou responsável em coletar e sistematizar dados das diversas áreas sobre as 
mulheres dos seus respectivos municípios e posteriormente apresentar relatório com o perfil 
do município/mulheres.  
 
Em 2018, registraram-se 1.807 demandas na Ouvidoria da Mulher de Pernambuco, 
atingindo99% de resolutividade, de acordo com o monitoramento e acompanhamento da 
Ouvidoria Geral do Estado de Pernambuco. 
 
 

vii) 0956 - APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DA MULHER 

 
Este Programa é reservado às atividades meio da SecMulher., tais como:  planejamento, 
monitoramento, articulação, captação de recursos, gestão financeira e orçamentária, 
comunicação, transparência, gestão de pessoas, adequação da infraestrutura, entre outras, 
deram suporte e visibilidade ao trabalho de todas as áreas da Secretaria, ampliando e 
fortalecendo seu reconhecimento institucional.  
 
 
 
Recife, 27 de março de 2019. 
 
 
Silvia Maria Cordeiro 
Secretária da Mulher 
Ordenadora de Despesa 
 
 
 


