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PROJETO DE LEI Nº _____/2019 

 
 
Dispõe sobre a comunicação pelos 
condomínios residenciais aos órgãos de 
segurança pública, sobre a ocorrência de 
indícios de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, criança, adolescente ou idoso, 
em seu interior, quando houver registro da 
violência no livro de ocorrências, e dá outras 
providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL/RN: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu SANCIONO a seguinte 

Lei: 

 

Art. 1º - Os condomínios residenciais localizados no âmbito do Município de 

Natal/RN, deverão, através de seus síndicos e/ou administradores devidamente 

constituídos, comunicar à Delegacia de Polícia Civil e aos órgãos de segurança pública 

especializados acerca de ocorrência com indícios de violência doméstica e familiar contra 

mulher, criança, adolescente ou idoso, ocorridas no interior das unidades condominiais 

ou nas áreas comuns dos condôminos, quando houver registro da violência praticada no 

livro de ocorrências do condomínio. 

 

§1º A comunicação a que se refere o caput deste artigo deverá ser realizada por 

quaisquer meios disponibilizados pela Polícia Civil, no prazo de até 48 h (quarenta e oito 

horas) após a ciência do fato e conter informações que possam contribuir para a 

identificação da possível vítima. 
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§1º A fim de facilitar o acesso à informação dos condôminos devem ainda ser 

colocados cartazes informativos contendo os números das centrais de atendimento em 

casos de violência doméstica. 

 

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o condomínio infrator 

às seguintes penalidades: 

 

I – advertência, quando da primeira autuação da infração; 

II – multa, a partir da segunda autuação. 

 

Parágrafo Único: A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre R$ 

500,00 (quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a depender das circunstâncias 

da infração, das condições financeiras e do porte do condomínio, tendo seu valor 

atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor amplo – IPCA, ou outro índice que venha 

a substituí-lo, devendo ser revertido em favor de fundos e programas de proteção aos 

direitos da mulher, criança, adolescente ou idoso. 

 

Art. 3° - Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os 

aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Natal, 16 de outubro de 2019. 

 

Vereador PAULINHO FREIRE 
PSDB 
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JUSTIFICATIVA 

 

O intuito do presente projeto de lei é coibir novos crimes de violência doméstica, 

obrigando os condomínios residenciais a orientarem seus funcionários a como 

procederem, inclusive informando os números das centrais de atendimento em casos de 

violência doméstica contra mulheres e crianças.  

De acordo com o “Dossiê Mulher”, que compila estatísticas de violência contra o 

sexo feminino, as mortes por feminicídio são evitáveis, dão alerta antes de acontecer. 

Além disso, 75% das tentativas e 57% das mortes de mulheres registradas no nosso Estado 

são cometidas por companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Em relação ao local, 

52% das mortes e 65% das tentativas ocorrem dentro de casa.  

Nesse sentido, visando defender os interesses não só das mulheres, mas também 

dos idosos e das crianças, apresentamos o presente projeto que através da disseminação 

da informação visam diminuir os casos de violência doméstica e ainda instruir os 

procedimentos de apuração dos casos bem como a identificação dos agressores.  

A realidade atual, indica que em virtude do medo, muitos, embora indignados com 

os casos de violência, não se manifestam, e preferem ficar inertes do que “meter a colher” 

na vida dos outros.  Por meio da divulgação prevista no projeto de lei, poderão ‘meter a 

colher’ sem se comprometerem. 

O projeto ainda dispõe que os condomínios deverão anexar cartazes contendo os 

números disponíveis para denunciar os casos de violência contra a mulher, idosos e 

demais casos. 
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Diante de todo o exposto, pela importância da matéria em apreço, peço o apoio 

dos Nobres Pares para uma célere aprovação proposição, pois conforme se observa tem 

como intuito coibir novos casos de violência doméstica, de uma forma eficaz e discreta. 

 

 

Vereador PAULINHO FREIRE 
PSDB 

 

 
 


