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LEI Nº. 319/2022-PMTS do dia 09 de dezembro de 2022 

 

 

CRIA A “SALA AMARELA” DE ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO E HUMANIZADO ÀS MULHERES, 

CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Terra Santa, Estado do Pará, FAÇO saber a todos os habitantes 

do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º. Fica criada no município de Terra Santa a “Sala Amarela”, destinada ao 
atendimento especializado e humanizado às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar.  

 
Parágrafo único. Além da finalidade prevista no caput, o Equipamento atenderá 

crianças, adolescentes e idosos, vítimas de violência, durante o registro de ocorrência 
policial. 

 
Art. 2º. A “Sala Amarela” poderá funcionar nas dependências da Delegacia de 

Polícia Civil, mediante convênio ou termo de cooperação técnica, sendo de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal a manutenção e a permanente equipagem 
da mesma. 

 
Art. 3º. O equipamento de que trata esta Lei prestará assistência às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar, bem como a seus dependentes menores de idade, 
através de orientação social e psicológica, com os devidos encaminhamentos para a rede de 
atendimento do município.  

 
Art. 4º. A “Sala Amarela” contará com uma equipe multidisciplinar, composta por 

assistente social e Psicóloga, que realizarão atendimento integrado com a Polícia Civil, 
especialmente preparada para acolher e orientar as mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, e seus dependentes.  

 
Art. 5º. O equipamento de que trata esta Lei estará vinculado à Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Promoção Social, que estabelecerá, por meio de Portaria, o horário 
de funcionamento e demais regulamentos.  

 
Art. 6º. A “Sala Amarela” terá caráter sigiloso e atenderá as mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, e seus dependentes menores de idade, domiciliados ou não 
no município de Terra Santa.  
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Parágrafo único. Caso a vítima tenha sofrido violência doméstica em outro 

município e mudou- se para o município de Terra Santa a mesma deverá ser acolhida pela 

equipe técnica da “Sala Amarela”.  

 
Art. 7º. O Poder Executivo Municipal poderá implementar na “Sala Amarela” ações 

afirmativas e políticas públicas que visem contribuir com a reconstrução dos meios sociais e 
econômicos decorrentes da violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres, 
bem como aos seus dependentes menores de idade. 

 
§ 1º. Para a implementação de ações afirmativas e de políticas públicas, poderá o 

Poder Executivo firmar parcerias com a iniciativa privada e com todos os órgãos estatais, 
em todas as esferas de Poder, com o objetivo de mobilizar e potencializar os recursos 
humanos e financeiros necessários para assegurar assistência social às mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar, bem como seus dependentes menores de idade. 

 
§ 2ª. As parcerias previstas neste dispositivo podem ser realizadas através de termos 

específicos, acordos, convênios ou outros instrumentos que definam as parcerias entre o 
Poder Público, as entidades e as instituições da sociedade. 

 
Art. 8º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias. 
 
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Terra Santa - PA, 09 de dezembro de 2022.  

 
 
 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 
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DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 

 
 
 
                    Declaro sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei Municipal nº 057/1997 

de 24/12/1997, que cria o Quadro de Avisos e Divulgação dos atos da Administração do 

Município de Terra Santa que no dia 09 de dezembro de 2022, foi publicada a LEI Nº 

319/2022-PMTS que CRIA A “SALA AMARELA” DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E 

HUMANIZADO ÀS MULHERES, CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA NO MUNICÍPIO DE TERRA SANTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no Quadro de 

Aviso da Prefeitura Municipal de Terra Santa, Câmara Municipal e Fórum de Justiça da 

Comarca de Terra Santa. 

 

Terra Santa – PA, 09 de dezembro de 2022. 

 
 
 
 

ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE 
Prefeito Municipal 
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