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Saibam todos quanto virem ou dele conhecimento tiverem, que nesta data foi 

promulgada e sancionada a presente 

 
 

LEI Nº 2.367/2021 – Em 23 de agosto de 2021. 

 

Dispõe sobre a obrigação dos profissionais de 

atendimento médico no Município de Cananéia a 

registrar casos de violência contra a mulher no 

prontuário de atendimento, na forma que especifica. 

 

ROBSON DA SILVA LEONEL, Prefeito Municipal da Estância de Cananéia, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, em Sessão 

Ordinária realizada em 04/08/2021, aprovou por 09 votos favoráveis, o Projeto de Lei – Legislativo, 

de autoria da Vereadora CLAUDETE APARECIDA XAVIER DIAS e ELE sanciona e promulga a 

presente  

 

 

Lei: 

 

 

Art. 1º Esta lei obriga o registro, no prontuário de atendimento médico, dentro do Município 

da Estância de Cananéia, de indícios de violência contra a mulher, para fins de estatística e 

prevenção. 

 

Art. 2º Fica estabelecido que todos os profissionais de atendimento médico das unidades de 

saúde, clínicas e laboratórios do setor público e privado instalados no Município da Estância de 

Cananéia devem registrar no prontuário médico indícios de violência contra a mulher. 

 

Parágrafo único. Os prontuários médicos com registro de violência contra a mulher, 

deverão ser encaminhados para a Delegacia de Polícia de Cananéia, num prazo de vinte e quatro 

horas. 

 

Art. 3º Os dados que constarão no relatório do prontuário médico, descrito no artigo 1º, 

deverão contemplar: 

 

I – motivo do atendimento; 

 

II – diagnóstico; 

 

III – descrição dos sintomas e lesões; 

 

IV – encaminhamentos realizados. 
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(continuação da Lei nº 2.367/2021) 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

 Art. 5º Esta Lei entrará em vigor quarenta e cinco dias após a sua publicação. 

 

 

 

Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia, 23 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

ROBSON DA SILVA LEONEL 

Prefeito Municipal 

 

Registre-se, Publique-se e 

Cumpra-se 

 

 

DINA MARA BARREIRA 

Diretora do Departamento Municipal de Governo e Administração 


