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PARECER N° 852/2017 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N°244/2014. 
O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereadora Noemi Nonato, dispõe sobre 

a alteração e inserção dos 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 Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo. 

A Comissão de Administração Pública (CAP) exarou parecer favorável nos termos do 
substitutivo da CCJLP. 

O projeto em questão visa alterar o artigo primeiro da Lei nº 15.203, de 18 de junho de 
2010, com o intuito de aprimorar o atendimento às vitimas nos casos de violência doméstica ou 
familiar, possibilitando o atendimento de forma integrada e o acesso aos serviços do diferentes 
níveis de complexidade da assistência. 

A segunda alteração proposta, pelo projeto em questão, à Lei nº 15.203, de 18 de 
junho de 2010, é a inclusão dos incisos VII e IX em seu art. 1º, visando desta forma incluir a 
obrigatoriedade de oferta de amplo acesso a diversas áreas e ações que compreendem os 
serviços públicos, como Segurança, Justiça, Saúde, Assistência Social, Acolhimento, 
Abrigamento e Orientação de trabalho, renda e emprego em um mesmo local, centralizando 
essas ações nas Unidades de Assistência Médica Ambulatorial - AMAS, sem prejuízo da 
recepção dos casos em qualquer outra Unidade de Saúde da rede do Sistema Único de Saúde. 

A proposta de integração da assistência nas diversas áreas de atuação do sistema 
público através da centralização das ações em uma unidade especifica de assistência à saúde 
(AMAS), às vitimas de violência doméstica e familiar, é consonante com a oferta da 
integralidade das ações do SUS. 

Face ao exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável, nos termos do substitutivo da CCJLP, o parecer. 

Sala de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em  21/06/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/06/2017, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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