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PROJETO DE LEI N° 103 DE 23 DE SETEMBRO 2021

“Obriga os condominios residenciais e 
comerciais na Cidade de Cajamar 
comunicar aos orgaos de seguranga publica 
quando houver em seu interior a ocorrencia ou 
indicios de episodios de violencia domestica e 
familiar contra mulheres, criangas, adolescentes 
ou idosos.”

SP a

Artigo 1° Os condominios residenciais e comerciais localizados na 
Cidade de Cajamar - SP, atraves de seus sindicos e/ou administradores 
devidamente constituldos, deverao encaminhar comunicagao a Delegacia 
Especializada de Atendimento a Mulher da Policia Civil da Regiao ou ao orgao 
de Seguranga Publica, especializado, quando houver, em suas unidades 
condominiais ou nas areas comuns, a ocorrencia ou indicios de episodios de 
violencia domestica e familiar contra mulheres, criangas, adolescentes ou 

idosos.

Paragrafo unico - A comunicagao a que se refere o Caput deste Artigo 
devera ser realizada de imediato, por ligagao telefonica ou atraves de aplicativo 
movel, nos casos de ocorrencia em andamento, e por escrito, por via fisica ou 
digital, nas demais hipoteses, no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas apos a 
ciencia do fato, contendo informagoes que possam contribuir para a 
identificagao da possivel vitima e do possivel agressor.

Artigo 2° Os condominios deverao afixar, nas areas de uso comum, 
cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na presente Lei e 
incentivando os condominos a notificarem o sindico e/ou administrador quando 
tomarem conhecimento da ocorrencia ou de indicios de episodios de violencia 

domestica ou familiar no interior do condominio.

Artigo 3° O descumprimento do disposto nesta Lei podera sujeitar o 
condominio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditorio, as seguintes 

penalidades administrativas:

I - Advertencia, quando da primeira autuagao da infragao;

II - Multa, a partir da segunda autuagao.
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2 Paragrafo Unico - A multa prevista no inciso II sera fixada entre 50 

(cinquenta) e 100 (cem) UFM (Unidade Fiscal do Municipio), a depender das 
circunstancias da infragao, podendo o valor arrecadado ser revertido em favor

direitos da mulher, crianga,
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—Io -o<o oO de fundos e programas de protegao aos 
adolescente ou idoso.
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Artigo 4° Cabera ao Poder Executive regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessarios a sua efetiva aplicagao.

Artigo 5° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias apos a data de sua
publicagao.

Plenario Waldomiro dos Santos, 23 de setembro de 2021
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa obrigar os condominios residenciais e 
comercias localizados nesta Cidade de Cajamar - SP a comunicar os orgaos 
de seguranga publica quando houver em seu interior a ocorrencia ou indicios 
de episodios de violencia domestica e familiar contra mulheres, criangas, 
adolescentes ou idosos.

E dentro dos lares e dos condominios que acontece a maioria de casos 
de violencia domestica e familiar. Nao so com as mulheres, mas tambem com 
criangas, adolescentes e idosos, que sao casos muito graves. Acreditamos ser 
um grande avango, pois existe um grande vacuo na legislagao. Ocorre aquele 
ditado popular nefasto do “em briga de marido e mulher nao se mete a colher”, 
porem, com esse projeto, nos queremos acabar com essa retorica.

Observa-se que a conscientizagao da populagao sobre a importancia 
de denunciar os casos de violencia domestica e familiar tern aumentado, 
entretanto entendemos que outras medidas, como as ora propostas, tambem 
devem ser adotadas para que cada vez mais os agressores sintam-se coibidos 
em praticar os atos de violencia.

Os casos de agressoes dentro dos condominios, mesmo nas unidades 
autonomas, devem ser denunciados. A denuncia pode ser realizada por todos, 
porem, cabe ao sindico conscientizar os funcionarios do condominio e os 
moradores sobre esse problema e instrui-los caso ocorram.

O Brasil teve 4.254 homicidios dolosos de mulheres em 2018, sendo 
1.173 por Feminicidio. As autoridades de seguranga publica reconhecem que a 
maioria desses acontecimentos poderia ser evitada se as brigas domesticas 
fossem denunciadas logo na primeira ocorrencia.

Importante deixar explicito que a violencia domestica nao se configura 
apenas quando a vitima e mulher, sendo constatado que a violencia domestica 
ocorre tambem contra criangas, adolescentes e idosos.

Diante de todo o exposto, considerando a importancia do Projeto de Lei 
proposto e entendendo ser legitima a iniciativa parlamentar, contamos com 

o apoio e voto favoravel dos nobres pares para a aprovagao do presente.
Por fim, o presente Projeto de Lei faz justiga aos direitos das mulheres, 

criangas, jovens e idosos.
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