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PARECER Nº 422/2022 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0868/21.

Trata-se de projeto de lei de iniciativa da Nobre Vereadora Cris Monteiro, que instituí a
Política Municipal de Prevenção e Combate à Violência Política contra a mulher com o objetivo
de estabelecer e reconhecer casos de violência política contra mulheres em diferentes esferas
no município de São Paulo.

O projeto estabelece que fica instituído o Observatório da Violência Política contra a
mulher  no  município  de  São  Paulo  com o  objetivo  de  contabilizar  e  centralizar  casos  de
violência política de gênero contra mulheres na cidade de São Paulo, e em observância ao
princípio da Transparência na Administração Pública. Estabelece, ainda, que o Observatório da
Violência Política contra a mulher apresentará anualmente relatório dos trabalhos produzidos,
com base nas discussões e avaliações, acerca da comunicação de dados relativos aos casos
detectados via denúncia ou ainda via busca ativa na cidade de São Paulo.

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para prosseguir em tramitação, na
forma do Substitutivo ao final sugerido.

No que  tange ao aspecto formal,  a  propositura  encontra  fundamento no artigo  37,
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.

Nessa esteira, destaque-se que a medida ao ensejar criação da política de prevenção e
combate à violência política contra a mulher e cria observatório de monitoramento encontra
fundamento no art.  24,  inciso XII  c/c art.  30,  inciso II,  ambos da Constituição Federal  que
preconizam ser  a  matéria  de competência  concorrente  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito
Federal e também dos Municípios.

Nesse diapasão, observa-se a concretização do dever constitucional imposto ao Poder
Público de proteção à saúde, insculpido no art. 196 caput do Texto Maior, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e
recuperação." (grifamos)

Por seu turno, expressa, também, a Lei Orgânica Municipal, em seu art. 213, inciso I,
transcrito:

"Art. 213 - O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde,
mediante:

I  -  políticas  que  visem  ao  bem  estar  físico,  mental  e  social  do  indivíduo  e  da
coletividade,  a  redução  e  a  busca  da  eliminação  do  risco  de  doenças  e  outros  agravos,
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho;

II - acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de
complexidade;

III  -  atendimento  integral  do  indivíduo,  abrangendo  a  promoção,  preservação  e
recuperação da saúde." (grifamos)

E de forma ainda mais expressa prevê a Lei Orgânica especificamente o dever do
Município de implementar políticas públicas relacionadas ao tema:



Art.  224 - O Município, de forma coordenada com o Estado, procurará desenvolver
programas de combate e prevenção à violência contra a mulher buscando garantir:

I - assistência social, médica, psicológica e jurídica às mulheres vítimas de violência;

II - a criação e manutenção de abrigos para as mulheres e crianças vítimas de violência
doméstica;

A propositura também vai ao encontro do disposto na Lei Federal nº 11.430, de 07 de
agosto de 2006, conhecida por Lei Maria da Penha, cujo art. 3º preconiza que o poder público
desenvolverá políticas que visem a garantir os direitos humanos das mulheres no sentido de
resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. In verbis:

Art.  3º  Serão  asseguradas às  mulheres  as  condições  para  o  exercício  efetivo  dos
direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao
acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao
respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias
para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.

Para ser  aprovado o projeto  dependerá de voto  favorável  da maioria  absoluta  dos
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município.

Pelo exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir, o qual
visa aprimorar a redação original.

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0868/21.

Institui  a  Política  Municipal  de  Prevenção e  Combate  à  Violência  Política  contra  a
mulher e dá outras providências.

A Câmara Municipal da Cidade de São Paulo DECRETA:

Art 1º Fica instituída a Política Municipal de Prevenção e Combate à Violência Política
contra a mulher com o objetivo de estabelecer e reconhecer casos de violência política contra
mulheres no município de São Paulo, nos termos definidos pela Lei Federal n° 14.192, de 04
de agosto de 2021.

Art. 2º Uma vez configurada a prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei,
deverão ser comunicadas as autoridades competentes, especialmente o Ministério Público e,
em se tratando de agentes políticos ou públicos deverá ser devidamente apurada em processo
administrativo, que terá início mediante reclamação da ofendida ou de seu representante legal,
ou  ainda  de  qualquer  pessoa  que  tenha  ciência  do  ato  discriminatório  e  que  apresente
denúncia.

Art.  3º  Os infratores que cometam quaisquer atos que possam ser  definidos como
violência política de gênero nos termos da Lei Federal n° 14.192, de 04 de agosto de 2021 no
âmbito do Município, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas, aplicáveis conforme
a hipótese e de acordo com a gravidade do ato:

I - advertência;

II - multa, a ser definida de acordo com a gravidade da infração, com as condições
econômicas do infrator e de eventual reincidência, não devendo ser inferior a R$ 2000,00 (dois
mil reais), valor que deverá ser atualizado anualmente pela variação do índice de preços ao
consumidor amplo IPC-A, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -IBGE.

III - participação em cursos de conscientização e combate à violência política contra a
mulher e temas relacionados.
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IV  -  destituição de função comissionada, se agente em exercício de cargo de livre
provimento em comissão ou em exercício de função de direção, chefia ou assessoramento.

Parágrafo único: A pena de multa aplicada à pessoa física, poderá ser convertida em
prestação  de  serviço  comunitário  em  uma  unidade  municipal  de  saúde,  educação  ou
assistência social, quando pequena a extensão do dano causado pelo infrator.

Art.  4º  Na  apuração  dos  atos  discriminatórios  de  que  trata  esta  lei,  deverão  ser
observados os procedimentos previstos na Lei nº 14.141, de 27 de março de 2006, que regula
o processo administrativo na Administração Pública Municipal.

Art.  5º  Serão  priorizadas  ações  pela  Administração  Pública,  voltadas  para  a
colaboração  Governo-Sociedade,  como  realização  de  encontros  abertos  e  periódicos  para
discussão de temáticas envolvendo mulheres e violência política, com a promoção de enquetes
e de consultas sobre temas relacionados.

Art 6º Fica instituído o Observatório da Violência Política contra a mulher no município
de São Paulo com o objetivo de contabilizar, centralizar casos e criar políticas de combate
específicas objetivando coibir a violência política de gênero contra mulheres na cidade de São
Paulo, e em observância ao princípio da transparência na Administração Pública.

Art.  7°  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  por  conta  de  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 27/04/2022.
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 28/04/2022, p. 100

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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