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PARECER Nº 47/2018 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 244/2014 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, visa alterar e 
inserir 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. 

Pelo art. 1º da propositura, que objetiva alterar a redação do art. 1º da mencionada lei, 
as mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar terão direito aos serviços públicos de 
forma integrada, preferencialmente na Assistência Médica Ambulatorial - AMAS, 
compreendendo também o acesso às informações pertinentes e toda política pública Municipal 
sobre o tema. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo "que visa adequar o texto à melhor técnica legislativa e retirar da proposta serviços 
de competência de outros entes federados". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Contudo, a fim de deixar claro que se 
pretende alterar o caput do art. 1º, e não o artigo com todos os seus dispositivos, além de 
corrigir equívoco redacional no inciso VIII a ser acrescentado, apresentamos o seguinte 
substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 244/2014 
Altera o caput do art. 1º da Lei nº 15.203 de 18 de junho de 2010, e acrescenta os 

incisos VIII e IX ao mesmo artigo, 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 Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O caput do art. 1º da Lei nº 15.203, de 18 de junho de 2010, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1º As mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar terão direito aos 
serviços públicos de forma integrada, preferencialmente na Assistência Médica Ambulatorial - 
AMAS, compreendendo também o acesso as informações pertinentes, e, toda política pública 
Municipal sobre o tema, deve ter como diretrizes:" (NR) 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 15.203, de 18 de junho de 2010, passa a vigorar acrescido 
dos incisos VIII e IX: 

"Art. 1º ... 

... 



VIII - o atendimento integrado terá como objetivo oferecer amplo acesso aos serviços 
públicos, compreendendo as áreas de saúde, assistência social, acolhimento, abrigamento e 
orientação do trabalho, emprego e renda no mesmo local; 

IX - a centralização no atendimento da Assistência Médica Ambulatorial - AMAS deverá 
possibilitar mais qualidade e rapidez no socorro às vítimas de violência doméstica ou familiar, e 
não impedirá a recepção em qualquer outra unidade da rede." (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º O Poder Público regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar de sua publicação. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 07/3/2018 

Jair Tatto – PT – Presidente 

Ota – PSB - Relator 

Isac Felix – PR 

Adriana Ramalho - PSDB 

Atílio Francisco – PRB 

Dalton Silvano – DEM 

Ricardo Nunes – MDB 

Rodrigo Goulart – PSD 

Soninha – PPS 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/03/2018, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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