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SUBSTITUTIVO N°

AO PROJETO DE LEI N° 424/2018

Dispõe sobre o estimulo à contratação de mulher:~
integrantes do projeto Tem Saída.
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Art. 1o E ta lei dispõe sobre o estímulo à contratação
do projeto Tem Saída, em desenvolvimento pelo Município de

,j

s7

Paulo em

conjunto com outros órgãos públicos, visando apoiar a autonomiá' financeira de
mulheres em situação de violência doméstica, por meio de sua inserção no
mercado de trabalho.
Art. 2° Nas contratações firmadas pelo Município de São Paulo, que tenham
por objeto a prestação de serviços públicos, será exigido que 5% (cinco por
cento) das vagas de trabalho relacionadas com a prestação da atividade-fim
sejam destinadas a mulheres integrantes do projeto Tem Saída.
Parágrafo único. Fica assegurada ao contratado, mediante justificativa, a não
aceitação da seleção de mão-de-obra realizada com base no "caput" deste
artigo, caso verificada a inexistência de integrantes do Projeto com qualificação
necessária para a ocupação das vagas de trabalho.
Art. 3° O "Projeto Tem Saída" consiste no apoio à autonomia financeira das
mulheres em situação de violência doméstica, residentes no muni ípio de São
Paulo, e sua inserção no

rcado de trabalho.
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Art. 4° Das mútuas responsabilidades:

§ 1° As parceiras comprometem-se a garantir assistência recíproca na
implementação das ações previstas pelo Projeto "TEM SAÍDA" elaborado pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo; pela Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura do Município de São Paulo; pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e pela ONU Mulheres, observadas as suas finalidades legais e
institucionais e de acordo com o objeto deste convênio.

§ 2° Compete à PMSP/SMTE:
1- Auxiliar o planejamento e gerenciamento das atividades de implantação do

Projeto "Tem Saída";
11 - Mobilizar as empresas para disponibilizar vagas de contratação e

oportunidades de trabalho para as mulheres vítimas de violência e abuso.
111 - Cadastrar as empresas interessadas no banco de dados do Projeto "Tem

Saída", que será alimentado periodicamente, interligando o cadastro das
empresas com as respectivas vagas a serem preenchidas;
IV - Realizar o controle das vagas cadastradas no Banco de Dados,
monitorando

a

quantidade

ofertada

encaminhamento das vítimas

a

fim

de violência

de

garantir

doméstica

o

para

fluxo
as

de

vagas

previamente cadastradas no banco de dados;
V - Atualizar as parceiras, bimestralmente, sobre a lista das vagas disponíveis
junto às empresas cadastradas no Banco de Dados;
VI - Realizar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica que
venham a procurar o equipamento público ligado à SMTE e instruir sobre seus
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direitos: realizar a denúncia pela Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180),
efetuar o registro do boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher
ou qualquer mais próxima, se dirigir à Defensoria Pública, Ministério Público ou
Centros de Atendimento à Mulher.
VIl - Realizar o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica,
inseridas no sistema de justiça, endereçadas ao equipamento público ligado à
SMTE e encaminhá-las para as vagas previamente cadastradas no banco de
dados do Projeto "Tem Saída".

§ 3° Compete ao MP:
I - Poderá o promotor/promotora de justiça das promotorias de enfrentamento à
violência doméstica da capital encaminhar as mulheres vítimas de violência
doméstica para o equipamento público ligado à SMTE, para que seja analisada
existência de vagas previamente cadastradas no banco de dados do Projeto
"Tem Saída".
11 - Esse encaminhamento poderá ser por ofício entregue diretamente às
vítimas pelas promotorias de enfrentamento à violência doméstica da capital,
ou por requerimento ao Poder Judiciário, quando do atendimento ao público,
análise

de

inquéritos policiais, procedimentos de

medidas

protetivas,

oferecimento de denúncia, nas audiências ou por ocasião dos projetos
realizados

nas

Promotorias, verificada

a

situação

de

vulnerabilidade

econômica.
111 - Poderá o promotor/promotora de justiça das promotorias de enfrentamento

à violência doméstica da capital encaminhar para os equipamentos da rede
protetiva dos direitos das mulheres (Delegacia, Creas, CDCM, COM, Centro de
Referência, UBS, etc), informações sobre o projeto e recomendação para que a
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vítima compareça ao MP para recebimento do ofício de encaminhamento para
equipamento público ligado à SMTE.
IV - Poderá o promotor/promotora de justiça das promotorias de enfrentamento

à violência doméstica da capital, ou quem por ele determinado, registrar em
pasta própria os ofícios expedidos com esta finalidade , para controle e medição
de resultados e consulta caso necessário.
V - Compete à proponente do Projeto, ao Núcleo de Gênero e a Secretária
Executiva do GEVID proceder a articulação necessária.

§ 4° Compete ao T JSP:
I - Encaminhar as mulheres vítimas de violência doméstica para o equipamento
público ligado à SMTE, para que seja analisada existência de vagas
previamente cadastradas no banco de dados do Projeto "Tem Saída".
11 - Esse encaminhamento poderá ser feito por meio de ofício entregue
diretamente à vítima ou a requerimento do T JSP quando do atendimento ao
público ou por ocasião dos projetos realizados nas Varas de violência
doméstica em audiência;
111 - Encaminhar para os equipamentos da rede protetiva dos direitos das
mulheres (Delegacia, Creas, CDCM, COM, Centro de Referência, UBS, etc),
informações sobre o projeto e recomendação para que a vítima compareça ao
TJSP para recebimento do ofício de encaminhamento para equipamento
público ligado à SMTE.
IV-. Registrar em pasta própria os ofícios expedidos com esta finalidade , para
controle e medição de resultados e consulta, caso necessário.

§ 5°. Compete à DEFENSORIA PÚBLICA:
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I - Encaminhar as mulheres vítimas de violência doméstica para o equipamento
público ligado à SMTE, para que seja analisada existência de vagas
previamente cadastradas no banco de dados do Projeto "Tem Saída".
11 - Esse encaminhamento poderá ser feito por meio de ofício entregue
diretamente à vítima ou a requerimento da DEFENSORIA PÚBLICA quando do
atendimento ao público ou por ocasião dos projetos realizados nas Varas de
violência doméstica em audiência;
111 - Encaminhar para os equipamentos da rede protetiva dos direitos das
mulheres (Delegacia, Creas, CDCM, COM , Centro de Referência, UBS, etc),
informações sobre o projeto e recomendação para que a vítima compareça à
DEFENSORIA PÚBLICA para recebimento do oficio de encaminhamento para
equipamento público ligado à SMTE.
IV - Registrar em pasta própria os ofícios expedidos com esta finalidade, para
controle e medição de resultados e consulta, caso necessário.

§ 6° Compete à ONU MULHERES:
I - Assistência técnica ao desenho e gerenciamento das atividades de
implantação do Projeto "Tem Saída";
11 - Mobilizar as empresas para disponibilizar vagas de contratação e
oportunidades de trabalho para as mulheres vítimas de violência e abuso.
111- Informar ás empresas parceiras do Projeto "Tem Saída" sobre os princípios
de Empoderamento das Mulheres, iniciativa da ONU Mulheres e do Pacto
Global da ONU que tem como objetivo tornar público o compromisso das
companhias signatárias com a igualdade de gênero e com a criação de uma
rede de compartilhamento de informações sobre boas práticas adotadas em
outros países.
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§ 7° Compete à OAB/SP:
I - Por sua Comissão Permanente da Mulher Advogada e respectivas
Coordenadorias Regionais, via Projeto "Reflexão, Conscientização e Ação",
informar às Subseções da OAB/SP e às mulheres em situação de violência
doméstica que são atendidas pela OAB/SP, sobre o Projeto Tem Saída;
11 - Encaminhar para os equipamentos da rede protetiva dos direitos das
mulheres (Delegacia, Creas, CDCM, COM, Centro de Referência, UBS, etc),
informações sobre o projeto e recomendação para que a vítima compareça à
DEFENSORIA PÚBLICA ou MINISTÉRIO PUBLICO para recebimento do oficio
de encaminhamento para equipamento público ligado à SMTE.
111 - A O presente instrumento não acarretará repasses financeiros entre as
parceiras, devendo, se o caso, cada parte arcar com as suas despesas.
Art. 5° As parceiras colaborarão para a divulgação dos atos decorrentes desta
Lei em caráter informativo ou de orientação aos interessados, dela não
podendo constar símbolos ou imagem que caracterize promoção pessoal dos
representantes das signatárias.
Art. 6° Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer
fa lha ou atraso no cumprimento de qualquer das obrigações constantes deste
acordo, causados total ou parcialmente por eventos naturais, atos de terceiros,
atos de qualquer autoridade civil ou militar, greves, enchentes, epidemias,
guerras, tumulto, revoltas internas etc. , quando tais eventos forem ao mesmo
tempo imprevisíveis e intransponíveis.
Art. 7° As empresas apoiadoras do Projeto "Tem Saída" se comprometem a ser
signatárias dos princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulheres
e do Pacto Global.
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Art. 8° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 9° As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 1O. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

8

CAMARA MUNICIPAL DE

SÃO PAULO
LIDERANÇA DO PT
JUSTIFICATIVA

O incluso Substitutivo dispõe sobre o estímulo à contratação de
mulheres integrantes do projeto Tem Saída, que visa apoiar a
autonomia financeira das mulheres em situação de violência
doméstica que residam no Município de São Paulo, por meio de sua
inserção no mercado de trabalho.
Conforme se pode aferir pelo Termo de Cooperação firmado o
alvitrado projeto decorre de parceria firmada entre o Ministério
Público do Estado de São Paulo, a Secretaria Municipal de
Trabalho e Empreendedorismo, a Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , a Ordem
dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo e a Entidade das
Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento
das Mulheres - ONU MULHERES.
Nesse contexto , a propositura enviada pelo Executivo pretende
definir, nas contratações da Administração Pública Municipal que
tenham por escopo a prestação de serviços públicos, a exigência de
que percentual das vagas de trabalho relacionadas com a atividadefim sejam destinadas a mulheres integrantes do projeto , com vistas
a contribuir para a consecução das finalidades colimadas com a
ação em comento. No entanto, o presente Substitutivo visa
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complementar

a

propositura

de

acordo

com

o Termo

de

Cooperação.
Pelo exposto, ante a relevância do interesse público de que se
reveste a iniciativa, submeto o presente substitutivo à apreciação
desse Plenário.

