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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Excelentissima Senhora Presidente,
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Jacarei, 08 de Mango de 2018.

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   08/2018,   para   apreciaeao   dos
Senhores Vereadores.

Projeto de Lei n° 08/2018 -lnstitui Programa Familia Segura e da outras
providencias".

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade
para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praga dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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Institui   o    Programa    Familia    Segura   e   da   outras

prov.Idencias.

0 PREFEITO DO MUNIcipIO DE JACAREi,  no uso de

suas  atribuig6es  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  aprovou  e  ele  sanciona  e

promulga a seguinte Lei.

Art.   1°   Fica   instituido   o   Programa   Familia   Segura,

voltado a prevengao e enfrentamento a violencia dom6stica e familiar,  por meio da

atuaeao  articulada  do  Gabinete  do  Prefeito  e  das  Secretarias  de  Assistencia

Social, de Sat]de e de Seguranga e de Defesa do Cidadao.

Art. 20 0 Programa Familia Segura tern por objetivos:

I  -  promover  a   realizagao  de   atividades   reflexivas,

educativas  e  pedag6gicas voltadas  a  contribuir para  o  rompimento da  pfatica  de

violencia e a desconstituir o aprendizado de dominagao e poder sobre a mulher;

11   -  conscientizar  o   autor  de   violencia   dom6stica   e

familiar sobre a situaeao de violencia contra a mulher, crianea e adolescente;

Ill  -prevenir e  combater os diversos tipos de violencia

domestica  e  familiar,  quais  sejam:  violencia  fisica,  psicol6gica,  sexual,  moral  e

patrimonial;

lv -  planejar e  executar  projetos  e  servieos  a  fim  de

auxiliar a vitima de violencia domestica e familiar;

\'
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V  -  articular  as  ae6es  de  atendimento  a  crianea  e  ao

adolescente vitimas de violencia sexual de Jacarei, conforme disposto no Decreto

n° 3.823 de 7 de outubro de 2016;

Vl  - orientar as mulheres acerca de seus direitos e da

rede de atendimento, em caso de violencia dom6stica e familiar;

Vll   -  fornecer  atendimento   psicossocial   inicial,   com

psic6logos e assistentes sociais especialmente capacitados para o atendimento a
vitima;

Vlll -fortalecer e integrar o sistema 153 de emergencja

da Guarda Civil Municipal a rede de atendimento de dendncia;

lx - promover materiais, estudos, palestras, seminarios

e  outros  eventos,  com  vistas  a  divulgar  os  direitos  das  mulheres,   criangas  e

adolescentes, em especial, o direito a uma vida sem violencia.

Art.  3°  0  Programa  Familia  Segura  sera  executado

atrav6s das seguintes ag6es:

I - realizar visitas domiciliares peri6dicas pelos agentes

do Programa Familia Segura e pelos agentes comunitarios de sat]de nos domicilios

abrangidos  pelo  programa  Estrategia  Satlde  da   Familia,  visando  a  difusao  de

informag6es a respeito das relag6es de genero, dos direitos estabelecidos pela Lei

Maria da Penha e da rede de atendimento;

11  -  realizar campanhas  e  grupos  socioeducativos  nas

unidades de satlde, nos Centros de Refetencia da Assist6ncia Social -CRAS e nos

Centros  de  Refefencia  Especializado  de  Assistencia  Social  -  CREAS,  visando  a

prevengao e o enfrentamento a violencia domestica e familiar;
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111 -definir as diretrizes para o atendimento das vitimas

de violencia domestica e familiar;

IV -difundir e fortalecer a rede de atendjmento a vitima

de violencia dom6stica e familiar;

V -implementar a Patrulha Maria da Penha;

Vl   -   encaminhar   as   vitimas   de   violencia   para   os

servigos da rede de atendimento,  podendo,  mediante a existencia de convenios e

parcerias, desloca-las para sua seguranga a outras cidades;

Vll  -  instruir  e  capacitar  os  profissionais  da  rede  de

atendimento as vitimas de violencia domestica e familiar;

Vlll   -   realizar  estudos   e   diagn6stico   destinados   ao

aperfeigoamento  das  politicas  que  busquem  a  prevengao  e  o  enfrentamento  a

violencia.

Paragrafo   tlnico.   As   ae6es   acima   nao   excluem   a

possibilidade  de  acionamento  das  unidades  policiais,   respeitada  a  vontade  da

vitima e as disposig6es legais.

Art.  4°  A  rede  de  atendimento  a  mulher,   crianga  e

adolescente  em   situagao   de  violencia   dom6stica   e  familiar  engloba   todos   os

equipamentos das Secretarias participantes deste Programa. --
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Art.  5°  Fica  instituida  a  Patrulha  Maria  da  Penha,  de

responsabilidade da Secretaria de Seguranga  e de  Defesa do  Cidadao,  que sera

executada por meio das seguintes ag6es, em parceria com os 6rgaos da justiea:

I    -    realizar   atendimento   ap6s    o    recebimento    de

solicitaeao feita  pelo sistema  153  de emergencia  ou  pela  rede  de  atendimento  a

vitima de violencia domestica e familiar;

11   -  efetuar  ag6es  de   protegao  a   mulher,   crianga  e

adolescente  e  monitorar,  atraves  de  visitas  domiciliares,  os  casos  selecionados

pelo programa;

Ill        -        encaminhar,        mediante        flagrante        ou

descumprimento  de  medida  protetiva  de  afastamento,  o  autor  de  violencia  ao

6rgao competente.

Art. 6° 0  Programa Familia Segura sera composto por

urn coordenador titular e urn suplente indicados pelos seguintes 6rgaos:

I - Gabinete do Prefeito;

11 -Secretaria de Assistencia Social;

Ill -Secretaria de Sat]de;

IV - Secretaria de Seguranga e de Defesa do Cidadao.
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Pafagrafo    dnico.    Os   coordenadores   do    Programa

devefao  articular  ae6es  com  as  entidades  publicas  e  da  sociedade  civil  para  a

consecugao do programa.

Art.  7° As  despesas  com  a  execueao  da  presente  Lei

correrao   por   conta   de   dotae6es   ongamentarias   prdprias,   suplementadas   se

necessario.

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

publicagao, revogando-se as disposig6es em contrario.

Gabinete do Prefeito, 08 de mango de 2018.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Tenho  a   honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia

Casa  Legislativa o incluso Projeto de Lei que institui o  Programa  Familia  Segura e da

outras providencias.

0  presente  Programa tern  objetivo  principal  a  promogao

de   ag6es   para   o   rompimento   da   pratica   de   violencia   e   a   desconstituieao   do

aprendizado de dominaeao e poder sobre a mulher.

Como  estrategia  promovera  a  difusao  de  informae6es  a

respeito das relae6es de genero,  dos direitos estabelecidos pela  Lei Maria da  Penha,

direitos   da   crianga   e   adolescente   e   da   rede   de   atendimento   pelos   agentes

comunitarios de sat]de nos domicilios atendidos.

Outrossim,  ainda,  tern  por finalidade fortalecer a  rede de

atendimento  a  vitima  de  violencia  domestica  e  familiar,  proporcionando  atendimento

psicossocial   inicial,   e   a   implementaeao   da   Patrulha   Maria   da   Penha,   que   sera

interligada com o sistema  153 de emergencia.

A Patrulha  Maria  da  Penha,  em  parceria  com  os  6rgaos

da justiga,  desempenhafa o atendimento as vitimas de violencia domestica e familiar,

monitoramento   dos   casos   e   encaminhamento   do   autor   da   violencia   ao   6rgao

competente, mediante flagrante ou descumprimento judicial.

0  Programa  Familia  Segura,  ainda,  tern  como escopo  a

articulaeao  da   rede  de  atendimento  a   mulher,   crianea  e   adolescente,   vitimas  de

violencia  dom6stica  e familiar  com  os  projetos  e  servicos  prestados  pelo  Centro  de

Refefencia Especializado de Assistencia Social - CREAS e pelo Centro de Refefencia

de Assistencia Social -CRAS.

Tamanha  a  importancia  do  tema  e  a   necessidade  de

prote?ao  as  vitimas  de  violencia  domestica  e familiar que  em  2017  foi  sancionada  a

Lei  Federal n°  13.431  de 4 de abril de 2017 que estabeleceu o sistema de garantia de
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direitos   da   crianga   e   do   adolescente   vitima   ou   testemunha   de   violencia,   criou

mecanismos para prevenir e coibir a violencia e estabeleceu medidas de assistencia e

protegao a crianga e ao adolescente em situagao de violencia.

Consoante,  a  Lei  Federal  n°  13.427  de  30  de  mareo  de

2017,    incluiu   as   ag6es   do   Sistema    Unico   de   Sadde   -   SUS   o   atendimento

especializado     a     essas     vitimas,     garantindo,     entre     outros,     atendimento     e

acompanhamento especiais.

Vale  destacar  que  varios  Municipios,  como  Sao  Paulo,

Sao  Jos6  dos   Campos,   Barueri,   Jaguaridna,   Braganga   Paulista,   entre   outros,  ja

implementaram a?6es de proteeao a mulher,  a crianga e ao adolescente]  com foco no

trabalho em rede.

Assim  como  outros diversos  6rgaos,  o  Ministerio  Ptlblico

do  Estado  de  Sao  Paulo  tern  realizado  importantes  medidas  no  combate  a  violencia

domestica  e  familiar,  como  a  elaboragao  da  Cartilha  "Mulher,  vire  a  pagina"  e  do

Projeto Preveneao da Violencia Domestica com a Estrat6gica da Saude da Familia.

0    Programa    Familia    Segura,    que    estafa    sob    a

coordenagao  conjunta  do  Gabinete  do   Prefeito  e  das  Secretarias  de  Assistencia

Social,  de  Saude  e  de  Seguranea  e  de  Defesa  do  Cidadao,  buscafa  articular ae6es

com   as   entidades   pt]blicas   e   privadas   a   fim   de   potencializar   os   recursos   e

conhecimento disponiveis.

Como  alertado  em  afamada  campanha,  "quem  bate  na

mulher machuca a familia inteira" os dados contra a violencia contra a mulher no Brasil

sao preocupantes:

-    19  0/o  da  populaeao feminina  acima  dos  16  anos ja foi

vitima de algum tipo de agressao;

-   a  cada  2  segundos,  uma  mulher e  vitima  de  violencia

fisica ou verbal no Brasil;

Praca dos Ties Poderes, 73 - 2° andar - Centro - Jacarei - SP
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0 Municipio tern importante papel na garantia dos direitos

humanos e nao pode fechar os olhos para esta triste realidade.

Diante  de tal  premente  necessidade,  o  presente  Projeto

de  Lei  visa  fortalecer a  rede  de  atendimento  e  coibir a  violencia  domestica  a  fim  de

salvaguardar a mulher, a crianga e o adolescente.

lnsta   salientar  que   este   Projeto   de   Lei   possui   s6lido

escopo legal,  conforme disp6em o inciso 111 do art.  1°,  inciso I do art.  5°,  art.  6°,  inciso I

do art.  30 e art.  227 da Constitujgao Federal; art. 60,  incjso I do art. 61  e art.  219 da Lei

n° 2.761  de 31  de mango de 1990,  Lei Organica do Munjcipio de Jacarei.

Por fim,  destaca-se  que  o  presente  Projeto  nao  causa

aumento de despesas, as quais sefao suportadas pelas Secretarias coordenadoras do

Programa.

Justificado nestes termos,  a fim de que a proposta possa

alcangar   plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para

apreciagao e aprova?ao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 08 de margo de 2018.

DG=z±  -
lAS JOSE-DESANTANA

Prefeito do Municfpio de Jacarei
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