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SUBSTITUTIVO 

 

Autoriza o Poder Executivo a Instituir o Programa de Prevenção e 

Enfrentamento á Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e dá 

outras providências. 

 

  Art. 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo criar, no âmbito do Município de São José dos 

Campos, o Programa de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher, com o objetivo de promover políticas públicas efetivas e integradas para a prevenção, o 

atendimento e o acompanhamento dos casos de violência doméstica e familiar contra as 

mulheres. 

 

  Art. 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar convênios com órgãos municipais, 

estaduais e federais, bem como autarquias, empresas públicas, fundações e associações sem 

fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar a execução desta Lei. 

 

  Art. 3º. As despesas para a execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

  Art. 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei, para a execução do 

programa descrito no art. 1º. 

 

  Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

 

Amélia Naomi 

Vereadora – PT 

Dra. Angela 

Vereadora - PT 
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JUSTIFICATIVA 

 

   O presente substitutivo visa adequar o projeto de Lei aos limites impostos na Lei 

Orgânica do Município, especificamente o inciso IV do artigo 65 da referida norma, preservando 

a competência do Chefe do Poder Executivo Municipal à iniciativa de projetos de lei versando 

sobre serviços públicos. 

 

   Assim, competirá ao Prefeito Municipal traçar as estratégias do programa de 

prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, definindo os 

programas a serem implementados, bem como os parceiros para atuarem em conjunto, como, 

por exemplo, o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher – Vara 

Maria da Penha, o Ministério Público e a Defensoria Pública assim como as instâncias criadas 

nos espaços judiciais de apoio às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tais 

como: GEVID – Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica (Ministério 

Público); COMESP – Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 

do Pode Judiciário do Estado de São Paulo (Tribunal de Justiça); NUDEM – Núcleo 

Especializado de Promoção dos Direitos da Mulher (Defensoria Pública). 

 

   Da mesma forma, vários outros programas anteriormente previstos no projeto de 

lei já foram contemplados pelo Decreto Municipal 15.768/2014. 

 

   Por considerarmos justa e socialmente relevante a proposição ora apresentada, 

rogamos aos nobres pares apoio à sua aprovação. 

 

    

Amélia Naomi 

Vereadora – PT 

Dra. Angela 

Vereadora - PT 
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