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

LEI N. 10.476, DE 10 DE MAR<;O DE 2022. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 
BOLETIM DO MUNICIPIO 
N° ~g-}6. de~JQ~Ji:??.J-.J... 

Autoriza o Poder Executive a criar o Centro d 
Referenda de Polftica de Enfrentamento 
violencia contra as mulheres. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui<;oes legais que lhe sa 
conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz sabe 
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1Q Fica autorizado o Poder Executive a cria r o Centro de Referenda de Polftica d 
Enfrentamento a violencia contra as mulheres. 

Paragrafo unico. 0 Centro de Referenda e o espa<;o estrategico de Polftica d 
Enfrentamento a violencia contra as mulheres e visa a ruptura da situa<;ao de violencia e a constru<;a 
da cidadania das mulheres, por meio de atendimento intersetorial e interdisciplinar, com apoi 
psico16gico, social e jurfdico, as mulheres vftimas de violencia. 

Art. 2Q 0 Centro de Referenda, dentre outras finalidades, podera assessorar, assistir 
apoiar, articular e acompanhar a<;oes, programas e projetos voltados a mulher, como intuito de: 

I - acolher as mulheres em situa<;ao de violencia, orientando-as sabre os diferente 
servi<;os disponfveis para a preven<;ao, apoio e assistencia em cada caso particular; 

II - promover o atendimento especia lizado e continuado as mulheres em situa<;ao d 
vio lencia; 

Ill - articular os meios que favore<;am a inser<;ao da mulher no mercado de trabalho 
em programas de capacita<;ao para o trabalho, quando couber; 

IV - garantir a mulher assistida as condi<;oes de acesso aos Programas e projeto 

existentes no municipio; 

V - propiciar, a mulher assistida, os meios para obter o apoio jurfdico necessaria a cad 
caso especifico; 

VI- prestar informa<;ao e orienta<;ao por meio de atendimento telef6nico as mulheres. 

Art. 3Q As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta dps dota<;6e 

or<;amentarias pr6prias, suplementadas se necessaria. 

Art. 4Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publica<;ao. 
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Sao Jose dos Campos, 10 de mar~o de 2022. 

b~ 

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Juridico, ao 
dez dias do mes de mar~o do a no de dais mil e vinte e dais. 
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Priscilla Novaes Nogueir~ 

Departamento de Apoio Legislative 

(Projeto de Lei n. 505/2021, de autoria do Vereador Renata Santiago) 
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