Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICIPIO
N°.¥.3::fif.'de .o:t:./Qt../.~.:2.L E I N. 10.457, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Disp5e sabre a implanta~ao do Programa de
Coopera~ao e C6digo Sinal Vermelho, como forma
de pedido de socorro e ajuda para mulheres em
situac;ao de vioiE~ncia domestica ou fam iliar,
violencia
medida de combate e preven~ao
domestica, conforme Lei Federal n. 11.340, de 7 de
agosto de 2006, e da outras providencias.

a

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~5es legais que lhe sao
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1Q Fica institufdo no Municipio de Sao Jose dos Campos o Programa de Coopera~ao
e C6digo Sinal Vermelho, como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situa~ao de
violencia domestica ou familiar, abrangidas pela Lei Federal n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 - "Lei
Maria da Penha".
Art. 2Q Esse C6digo Sinal Vermelho significa um pedido de socorro por aquelas mulheres
que se encontrarem em situa~ao de risco e/ou de violencia previstas na Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006), consistente na exposi~ao pela vftima de uma das pa lmas das maos com aposi~ao de um
"X", grafado com caneta, batom ou outro material acessfvel vftima, se possfvel na cor vermelha.

a

Art. 3g Qualquer pessoa a quem for mostrado esse caractere na palma da mao devera
interpretar como um pedido de socorro e devera acionar imediatamente um dos seguintes canais
telef6nicos: 190 (Emergencia - Politia Militar), 153 (Pollcia Civil), 180 (Central de Atendimento
Mulher), (12) 3941-4140 (Delegacia da Mulher) e reportar a situa~ao.

a

Paragrafo unico. Deverao ser realizadas campanhas educativas e amp la divulga~ao dos
protocolos de assistencia e seguran~a as mulheres em s itua~ao de violencia domestica e familiar, a
serem aplicados a partir do momenta em que tenha side efetuado o pedido de socorro.
Art. 4g As despesas decorrentes da implanta~ao do presente projeto correrao par conta
despesas or~amentarias pr6prias, sup lementadas se necessaria.
Art. 5g Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as
contra rio.
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Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
vinte dias domes de dezembro do ana de dais mile vinte e um .

Everto~eira

Departamento de Apoio Legislative

(Projeto de Lei n. 280/2021, de autoria do Vereador Fernando Petiti)
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