
 

 

 
 

 
 

LEI Nº  3.060/2018, de 06/06/2018 - PODER LEGISLATIVO.  

Ementa: Dispõe sobre o Programa de 

Apoio às Mulheres Vítimas de Violência e 

dá outras providências. 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA. 
 

Faço saber que o Plenário aprovou e eu, na forma do Art. 46. § § 3º e 8° da Lei 

Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei: 
 

 

Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura Municipal a instituir o Programa de Apoio às Mulheres Vítimas de 

Violência. 

Parágrafo único. O programa de que trata esta lei tem por finalidade oferecer condições de proteção à 
integridade física e apoio psicológico às mulheres submetidas à violência. 

 Art. 2º O Programa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência consistirá nas seguintes ações: 

 I- identificar, nos postos médicos, por meio de agentes do Programa de Saúde da Família, as mulheres 
vítimas de violência; 

 II- encaminhar as mulheres vítimas de violência para as instituições de proteção existentes no Município de 
Petrolina, bem como para os centros de referência para as mulheres; e 

 III-  orientar, acolher e fazer os acompanhamentos necessários. 

Art. 3º - O Poder Executivo, observada a conveniência e oportunidade administrativas, bem como as 

disponibilidades financeiras e orçamentárias, poderá promover campanhas de divulgação e de incentivo à 
denúncia voluntária, bem como a participação da sociedade no programa de que trata esta lei. 

 Art. 4º - O Poder Executivo poderá conceder incentivos às empresas que participarem do Programa de 
Apoio às Mulheres Vítimas de Violência. 

 Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação 
oficial. 

 Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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