
 
 
 
 

 

LEI Nº 2219/2022 

DE 07 DE JANEIRO DE 2022 

 

 

 

 

 

A Câmara Municipal de Perdizes, Estado de Minas Gerais, aprovou e o 

Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º. A mulher em situação de violência doméstica e familiar tem 

prioridade para matricular a si ou seus dependentes, sejam crianças ou 

adolescentes, em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio.  

§1º. O disposto no caput compreende transferência motivada por 

mudança de endereço da mulher, visando preservar a segurança desta e de seus 

dependentes;  

§2º. A comprovação da situação de violência doméstica e familiar será 

realizada mediante a apresentação dos documentos de registro da ocorrência 

policial ou do processo de violência doméstica e familiar em curso.  

§3º. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer 

ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 

sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 

Art. 2º. Devido à situação de urgência, sendo necessária a transferência da 

mulher ou seus dependentes durante o ano letivo, a matricula será concedida 

independente da existência de vaga na instituição de ensino, desde que cumprido 

os requisitos dispostos no artigo 1º desta lei.  

Parágrafo único: no período de matrícula subsequente, fica assegurado o 

direito de preferência da criança ou adolescente matriculado em situação de 

urgência no decorrer do ano letivo.  

Dispõe sobre o direito de preferência na 

matrícula e na transferência de matrícula em 

creches e escolas públicas para dependentes de 

mulheres em situação de violência doméstica e 

familiar, e estabelece outras diretrizes. 

 



 
 
 
 

 

Art. 3º. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes 

matriculados ou transferidos, devendo o acesso às informações ficar restrito aos 

órgãos competentes do poder público. 

Parágrafo único: Ao receber a matrícula de criança ou adolescente, a 

direção da escola deverá notificar o Conselho Tutelar para que realize 

acompanhamento familiar. 

Art. 4º. Os servidores das instituições municipais de atendimento à mulher 

em situação de violência como o Centro Integrado da Mulher, Centro de Referência 

de Assistência Social, Conselho Tutelar, dentre outras, deverão informar à atendida 

sobre os direitos garantidos nesta lei. 

 Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Perdizes/MG, 07 de Janeiro de 2022. 

 

ANTÔNIO ROBERTO BERGAMASCO 

Prefeito Municipal 

 

 

 


