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Senhor Presidente,

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a aprecia^ao dessa Egregia Casa de Leis, o incluso Projeto de 
Lei Complementar que: “DISPOE SOBRE O SERVIQO ESPECIALIZADO A 
MULHER VITIMA DE VIOLENCIA, DA FORMA QUE ESPECIFICA, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS”

A presente propositura, tem por finalidade regulamentar, no 
Municjpio de Cajamar, o SERVIQO ESPECIALIZADO A MULHER VITIMA DE 
VIOLENCIA, ja em execugao e coordenado pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Seguranga 
Urbana, Secretaria Municipal de Saude e pela Secretaria Municipal de Governo, 
por meio do Fundo Social de Solidariedade e da assessoria de pollticas publicas 
de igualdade para as mulheres.

O Servigo Especializado conta com a Casa de Acolhimento 
da Mulher de Cajamar e com a Patrulha Guardia Maria da Penha.

Observamos que a Casa de Acolhimento da Mulher de 
Cajamar, trata-se de urn espago destinado ao acolhimento humanizado a mulher 
em situagao de violencia sexual, domestica e familiar, proporcionando 
atendimento por uma equipe multidisciplinar integrada por profissionais 
especializados nas areas psicossocial, de saude e juridica, alem de 
acompanhamento e encaminhamento a rede de servigos do Municlpio.

Ja a Patrulha Guardia Maria da Penha, e uma unidade 
vinculada a Guarda Civil Municipal da Secretaria Municipal de Seguranga Urbana, 
que tem por finalidade garantir a efetividade da Lei Maria de Penha, atuando na 
protegao, prevengao, monitoramento e acompanhamento das mulheres vltimas de 
violencia domestica ou familiar, inclusive as que possuam medidas protetivas de 
urgencia, estabelecendo relagao direta com a comunidade.

O Servigo Especializado, seguira as diretrizes estabelecidas 
na Lei Federal n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), na Lei 
Federal n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (Lei Organica da Assistencia 
Social) e no Pacto Nacional de Enfrentamento a Violencia contra as^Mulheres.
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Para uma efetiva atuapao das a9oes, e requerido autorizagao 
dessa Edilidade para a celebragao de convenios e demais instrumentos que se 
fizerem necessarios, com o Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, Minister^ 
Publico do Estado de Sao Paulo e outros orgaos publicos envolvidoVcom agbes 
de protegao a mulher vitima de violencia, bem corhdentidades do Terceiro Setor.

j ii

Justificamos a presente'~medida, haja vista que, 
principalmente, no periodo de isolamento face ao enfrentamento a pandemia do 
Novo Coronavirus houve urn crescimento nos casos de violencia domestica e 
familiar, por varies fatores amplamente divulgados na midia brasileira, tornando-se 
necessaria a adogao de agbes que efetivamente possam amparar e dar o 
acolhimento as pessoas vitimas de tais violences.

Por fim, informamos que nao ha necessidade do cumprimento 
as disposigbes dos incisos I e II, do art. 16, da Lei Conplementar n° 101/2000 (Lei 
de Responsabilidade Fiscal) uma vez que ja em execugao tais atividades dentro 
das respectivas Secretarias o que nao importara no aumento de despesa ate 
31/12/2021, da mesma forma respeitando o criterio do art. 21 do mesmo codex 
referente ao aumento de despesas com pessoal eis que ja capacitados e munidos 
de instrumentos tecnicos para fiel execugao em respeito a Lei Complementar 
Federal n° 173/2020.

Diante do exposto, face a importaicia da materia, solicitamos 
aos nobres Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de 
urgencia, nos termos do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideragao.

Cordialmente.

Excelentissimo Senhor \
SAULO ANDERSON RODRIGUES 
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° ® H DE 12 DE ABRIL DE 2021.

“DISPOE SOBRE O SERVIQO 
ESPECIALIZADO A MULHER VITIMA 
DE VIOLENCIA, DA FORMA QUE 
ESPECIFICA, E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS”

CAPiTULOl
DISPOSIQOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica estabelecido por esta Lei Complementar o SERVIQO 
ESPECIALIZADO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA, coordenado pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Seguranga Urbana, Secretaria Municipal de Saude e pela Secretaria 
Municipal de Governo, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da assessoria 
de politicas publicas de igualdade para as mulheres.

Paragrafo unico. O Servigo Especializado de que trata o caput deste 
artigo, seguira as diretrizes dispostas nesta Lei, na Lei Federal n° 11.340, de 07 de 
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), na Lei Federal n° 8.742, de 07 de dezembro 
de 1993 (Lei Organica da Assistencia Social) e no Pacto Nacional de 
Enfrentamento a Violencia contra as Mulheres.

CAPITULO II
DO SERVIQO ESPECIALIZADO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA

SEQAO I
Da Casa de Acolhimento da Mulher de Cajamar

Art. 2° A Casa de Acolhimento da Mulher de Cajamar, trata-se de 
urn espago destinado ao acolhimento humanizado a mulher em situagao de 
violencia, proporcionando atendimento por uma equipe multidisciplinar integrada 
por profissionais especializados nas areas psicossocial, de saude e juridica, alem 
de acompanhamento e encaminhamento a rede de servigos do Munidpio.

Sao atividades principais da Casa de Acolhimento da MulherArt. 3°
de Cajamar:

orientagao, capacitagao e formagao de grupos de mulheres para o 
enfrentamento da violencia sexual, domestica e familiar;
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II - garantia de atendimento integral, multidisciplinar e estrutural para 
mulheres e respectivos dependentes em situagao de violencia 
sexual, domestica e familiar;

III - desenvolvimento de programas e campanhas de enfrentamento a 
violencia sexual, domestica e familiar;

IV - prestagao de servigo-referencia voltado ao acompanhamento de 
situagoes de violencia de genero e a realizagao dos 
encaminhamentos necessaries;

V - orientagao presencial ou remota para mulheres que precisem de 
apoio e agendamento de atendimento;

VI - encaminhamento para unidades de saude para atendimento de 
violencia sexual, domestica e familiar;

VII - articulagao com os demais servigos possibilitando os meios 
necessarios de protegao e reestruturagao do projeto de Vida da 
Mulher;

VIII - promogao ao fortalecimento e empoderamento da mulher, 
disponibilizando cursos, oficinas, capacitagbes e atividades 
socioeducativas.

Paragrafo unico. Nas situagoes estabelecidas no inciso VI deste artigo, 
deverao as Unidades de Saude do Municipio garantir o atendimento prioritario aos 
encaminhamentos de que trata esta Lei.

SEQAO II
DA PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA

Art. 4° A Patrulha Guardia Maria da Penha, unidade vinculada a 
Guarda Civil Municipal da Secretaria Municipal de Seguranga Urbana, visa garantir 
a efetividade da Lei Federal n° 11.340, de 2006 - Lei Maria de Penha, atuando na 
protegao, prevengao, monitoramento e acompanhamento das mulheres vitimas de 
violencia domestica ou familiar, inclusive as que possuam medidas protetivas de 
urgencia, estabelecendo relagao direta com a comunidade.

Art. 5° A Patrulha Guardia Maria da Penha, tera a cooperagao, 
quando necessario, da equipe multidisciplinar de que trata o art. 1° desta Lei, cujas 
agbes, forma de atendimento e organizagao serao fixadas mediante a instituigao de 
protocolos de atendimento, definigao de normas tecnicas e padronizagao de fluxos 
entre os orgaos atuantes.
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Art. 6° As Secretarias Municipals de Seguranga Urbana, 
Desenvolvimento Social e de Saude, poderao, mediante articulagao com orgaos 
publicos do Estado de Sao Paulo e com o Poder Judiciario, definir atos 
complementares que garantam a execugao das agbes da Patrulha Guardia Maria 
da Penha no Municipio.

CAPITULO III
DAS DIRETRIZES PARA O SERVIQO ESPECIALIZADO

Sao diretrizes, principais, para a execugao do servigo 
especializado a mulher vitima de violencia:

Art. 7°

I- garantia do atendimento humanizado, qualificado e inclusive a 
mulher em situagao de violencia, inclusive onde houver medida 
protetiva de urgencia, observado o respeito aos principios da 
dignidade da pessoa humana, da nao discriminagao e da nao 
revitimizagao;

II- integragao dos servigos oferecidos as mulheres em situagao de 
violencia;

III - corresponsabilidade entre os entes federados.

IV - qualificagao do Municipio no controle, acompanhamento e 
monitoramento dos casos de violencia contra a mulher, de modo a 
reduzir a incidencia desse tipo de ocorrencia, inclusive, com agoes 
preventivas e empoderamento da mulher;

V - instrumentalizagao da Guarda Municipal no campo de atuagao da 
Lei Maria da Penha;

VI - capacitagao continue dos Guardas Municipais, integrantes da 
Patrulha Guardia Maria da Penha e dos demais agentes publicos 
envolvidos para o correto e eficaz atendimento as mulheres vitimas 
de violencia domestica e familiar.

CAPITULO IV 
DISPOSIQOES GERAIS

Art. 8° Pica o Executive Municipal autorizado a celebrar convenios e 
demais instrumentos que se fizerem necessaries, com o Tribunal de Justiga ctef 
Estado de Sao Paulo, Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo e outros orgaos 
publicos ou privados envolvidos com agbes de protegao a mulher vitima de' 
violencia.

Paragrafo unico. Alem das parcerias de que trata o caput deste artigo 
fica autorizado a celebragao de instrumentos com entidades do Terceiro Setor.
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Art. 9° Fica alterada a reda$ao do §5°, do art. 7° da Lei Complementar 
n° 165, de 11 de outubro de 2018, passando a vigorar da seguinte forma:

"Art. 7°.

§ 5° Faz parte da estrutura da Inspetoria de Divisao de Apoio 
Tecnico Operacional, o CANIL, a ROMO - Ronda Ostensiva de 
Motocicletas, a ROMU - Ronda Ostensiva Municipal, a RONDA 
ESCOLAR e a PATRULHA GUARDIA MARIA DA PENHA, cujas 
atividades, quantidades e atribuigoes serao regulamentadas por 
Decreto.”(NR) :S '.

Art. 10. Esta Lei Complementar podera ser regulamentada, no que 
couber, por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir creditos 
adicionais destinados aos pagamentos das despesas decorrentes desta Lei 
Complementar.

Art. 12. Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Prefeitura do Municipio de Caj 2021.
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