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PARECER  Nº 2398/2015    DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 244/2014. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Noemi Nonato, que "altera 
e insere os incisos VIII e IX, ao art. 1º da Lei nº 15.203 de 18 de junho de 2010 para determinar 
a integração dos serviços públicos no atendimento à mulher vítima de violência doméstica ou 
familiar, no âmbito da Cidade de São Paulo, e dá outras providências." 

A Lei que se pretende alterar dispõe sobre diretrizes para a Política Municipal de 
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência. 

Nos termos da propositura, o Município deverá oferecer, às mulheres vítimas de 
violência doméstica ou familiar, serviços públicos de forma integrada, sendo preferencialmente 
disponibilizados na rede de Assistência Médica Ambulatorial - AMAS. O atendimento pautar-se-
á pelo amplo acesso a estes serviços de forma conjunta, compreendendo, no mínimo, as áreas 
de saúde; assistência social; segurança; justiça; acolhimento e abrigamento; e orientação ao 
trabalho, emprego e renda. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, "o presente Projeto de 
Lei tem por finalidade aprimorar o atendimento nos casos de violência doméstica ou familiar, 
possibilitando que a vítima seja atendida de forma integrada com acesso a vários serviços 
públicos e obtenha todas as informações acerca dos demais serviços existentes." 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto, não obstante na forma de um SUBSTITUTIVO, visando adequar 
o texto à melhor técnica legislativa e, também, retirar da proposta prestação de serviços cuja 
competência seja de outros entes federados. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto, nos 
termos do SUBSTITUTIVO DA CCJLP. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de dezembro de 2015. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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