


 

 

 

 

 

 

Projeto   de      Lei   nº 017/2021 

 
EMENTA: “GARANTE PRIORIDADE DE 
ENCAMINHAMENTO A VAGA DE EMPREGO E DE CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES ÀS MULHERES VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO MUNICÍPIO DE 
JARDINÓPOLIS”. 

 
 

SENHORES VEREADORES 
APRESENTO  A  CONSIDERAÇÃO   DA  CASA  O  SEGUINTE: 

 
   Artigo 1º: Fica garantida prioridade de encaminhamento a vaga de 

emprego constante no cadastro do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador, e de 

cursos profissionalizantes ministrados pelo órgão municipal competente, às mulheres que 

tenham sido vítimas de violência doméstica, de natureza física, sexual ou moral. 

   Artigo 2º: A prioridade tratada na presente lei fica condicionada à 

comprovação da condição prevista no artigo 1º, mediante a apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

I - cópia do boletim de ocorrência expedido pela polícia. 

II - cópia do laudo do exame do corpo de delito, quando houver. 

III - cópia termo de medida protetiva.  

IV - encaminhamento das vítimas de violência doméstica e familiar, 

pelos órgãos competentes. 

   Artigo 3º: As empresas prestadoras de serviços ou outros 

contratantes que porventura venham a empregar as mulheres em situação de vítimas de 

violência doméstica na forma tratada nesta lei, deverão manter sigilo sobre as condições 

de empregabilidade e prioridade, para preservação da integridade moral da vítima. 

   Artigo 4º: O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei por 

meio de Decreto. 

   Artigo 5º: Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições ao contrário. 

   Jardinópolis, 13 de Agosto de 2021. 

 

 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
         Vereadora  

                            Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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JUSTIFICATIVA 
 
    O presente projeto visa garantir prioridade de 
encaminhamento a vaga de emprego constante no cadastro do PAT - Posto de 
Atendimento ao Trabalhador, e de cursos profissionalizantes ministrados pelo órgão 
municipal competente, às mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica, de 
natureza física, sexual ou moral. 
    A violência contra a mulher tem aumentado 
assustadoramente, e uma das causas para o aumento desse índice é a condição financeira 
das mulheres, que na maioria das vezes dependem do rendimento de seus parceiros para 
viver.  
    Esta dependência inibe até mesmo a denúncia da violência. 
Segundo dados, uma em cada quatro mulheres não denuncia o agressor porque depende 
dele financeiramente e transpor essa barreira é uma das maiores dificuldades delas. 
    Desta forma, o projeto determina que seja priorizado o 
encaminhamento a vaga de emprego constante de cadastros oficiais do Município, do 
Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e de cursos profissionalizantes ministrados 
pelo órgão competente municipal. 
    Importante dizer que o Poder Público deve criar mecanismos 
que ajudem estas vítimas a se reestruturar, através de uma atividade produtiva. E através 
do trabalho essas mulheres possam se libertar da dependência do agressor. 
    São, portanto, estas as razões pelas quais apresento a 
presente proposição, contando com o apoio dos ilustres Pares desta Casa Legislativa para 
a sua aprovação. 

   Jardinópolis, 13 de Agosto de 2021. 

 

Dalva Cristina Siqueira dos Santos  
              Vereadora  

                               Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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