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Dispõe sobre a criação Casa Zona Leste - Centro de Atendimento à Mulher da cidade 
de São Paulo e dá outras providências. 

Art. 1º O Poder Público Municipal fica autorizado a criar a Casa Zona Leste - Centro de 
Atendimento à Mulher, com o objetivo de prestar, gratuitamente, atendimento de assistência 
social a mulheres que tenham sofrido qualquer tipo de violência doméstica, seja ela física ou 
psicológica. 

Art. 2º A Casa Zona Leste - Centro de Atendimento à Mulher, prestará: 

I- Orientação e apoio para mulheres que necessitem de atendimento, ou os mais 
diversos tipos de agendamento referentes à sua saúde; 

II- Serviço de acompanhamento às vítimas de violência de gênero e realização de 
encaminhamentos compreendidos por cada situação; 

III- Orientação, capacitação e formação de grupos de mulheres para o enfrentamento 
da violência sexual e doméstica; 

IV- Atendimento e encaminhamento de vítimas de violência sexual para os hospitais da 
rede municipal de saúde, bem como vítimas que necessitem de cirurgia reparadora. 

Art. 3º São objetivos da Casa Zona Leste - Centro de Atendimento à Mulher: 

I- Promover o Projeto de Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de 
Saúde da Família - PVDESF, conforme a Lei nº 16.823 de 6 de fevereiro de 2018 e o Decreto 
nº 59.500 de 8 de junho de 2020; 

II- Promover e auxiliar a população vítima de violência doméstica ao disposto na Lei 
Municipal nº 16.165 de 13 de abril de 2015, que instituiu a Ronda Maria da Penha em conjunto 
com a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo; 

III- Promover, auxiliar e divulgar o Projeto Guardiã Maria da Penha, estabelecido pelo 
decreto nº 55.089, de 8 de maio de 2014; 

IV- Acolher e apoiar as mulheres vítimas de violência de gênero, com serviço de 
atendimento social, psicológico e multiprofissional, viabilizando a ampliação de direitos e 
cidadania; 

V- Auxiliar a busca pelos serviços de atendimento em âmbito jurídico; 

VI- Realizar o encaminhamento de mulheres vítimas de violência aos abrigos sigilosos 
quando necessário; 
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VII- Propor parcerias com outros serviços, como centros de saúde, delegacias de 
defesa da mulher, distritos policiais, escolas, organizações não-governamentais da região, 
visando o atendimento integral das mulheres vítimas de violência e aos demais aspectos de 
cidadania e direito das mulheres; 

VIII- Organizar e realizar palestras, cursos, grupos de orientação e vivência com as 
mulheres da comunidade e outros profissionais da região, visando a prevenção e identificação 
da violência. 

IX- Reunir, a serviço da coletividade, informações sobre o tema; 

X- Propiciar e socializar, mediante debates, mesas redondas, palestras, fóruns e 
publicações, reflexões a respeito da violência, questões de gênero, cidadania e direitos das 
mulheres; 

XI- Formular, apoiar e desenvolver estudos e diagnósticos sobre a situação da 
violência contra a mulher, as questões de gênero, a cidadania e os direitos das mulheres; 

XII- Formular e executar políticas que visem minimizar a ação da violência contra a 
mulher e ampliar a cidadania e os direitos das mulheres; 

XIII- Propor e acompanhar programas, projetos ou serviços que, no âmbito da 
Administração Municipal, destinem-se ao atendimento das mulheres que sofrem violência 
doméstica e sexual, sugerindo medidas de aperfeiçoamento e colhendo dados para fins 
estatísticos e ampliação das discussões sobre questões de gênero, cidadania e direitos das 
mulheres; 

XIV- Propor a celebração de convênios nas áreas que digam respeito a políticas 
específicas, inclusive no âmbito da pesquisa e formação de recursos humanos, relativamente 
às mulheres em situação de violência, às questões de gênero, à cidadania e aos direitos das 
mulheres; 

XV- Desenvolver gestões, de modo articulado e harmônico, junto aos demais órgãos do 
Município que já exerçam, no todo ou em parte, as atribuições ora previstas, para 
equacionamento comum e integrado das questões afins; 

XVI- Gerenciar os elementos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições. 

Art. 3º A Casa Zona Leste - Centro de Atendimento à Mulher, contará com atendimento 
24 horas por dia. 

Art. 4º Os trabalhos desenvolvidos poderão contar com a colaboração de outros órgãos 
do poder público, principalmente os demais Centros de Referência da Mulher, Centros de 
Cidadania da Mulher, Casa Municipal de Apoio à Mulher estabelecida pela Lei nº 13.280, de 8 
de janeiro de 2002, Casa Brasilândia estabelecida pelo Decreto nº 44.149 de 24 de novembro 
de 2003. 

Parágrafo único. Poderão ser realizadas atividades conjuntas com o objetivo de que 
ampliar o respeito e o programa municipal de proteção a mulher vítima de violência. 

Art. 5º Poderão ser realizados programas e campanhas de prevenção e tratamento de 
doenças. 

Art. 6º O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data da sua publicação. 

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

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Às Comissões competentes. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2021, p. 74 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


