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r DA üUTRA§ PROUDÊNTHS,

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE NAZARÉ DA MATA,
É§ÍâDO DE PERNAMBUCO, usando de suas atribuiçôes legais, faz saber
qGaC&nara Municipal APROVOU e EU sancionCI e promulgo a seguinte LEI:

^rt 
1o - Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental da Rede Pública

Iricf,nl de Ensino do Município de Nazaré da Mata - PE, torna-se obrigatorio
o ensip de noçôes básicas sobre a Lei Maria da Penha - Lei no 1 1.340, de 07
& qosto de 2006, e a realizaçáo de palestras acerca do tema "Violência
Ilospsti:a", a ser desenvolvida soh a denominaçâo "Projeto Aprendendo sobre
e Ld }taria da Penha".

§ ío - O ensino das noções básicas sobre a Lei Maria da Penha e as
p*strm que tratam da violência doméstica são destinadas aos alunos do
€Írsilo fundamental das escolas da rede municipal, na qualidade de tema
lzsnersar.

§ ? - As escolas da rede privada do município de Nazaré da Mata - PE
poderao aderir à implementação do "Projeto Aprendendo §obre a Lei Maria
dl funha", que também deverão ser destinadas âos alunos do ensino
lrdanental.

AÉ 20 - As aulas e palestras sobre à violência domésticas deverão ter
sno fuco:

l- Contribuir para o conheçimento comunidade âcerca da Lei
ÍP í 1.340, de 07 de agosto de 2006- Lei
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Il - promover a integração das pessoas vítimas de violência doméstica
ern todos os níveis sociais;

lll informar acerca das causas e consequências dos conflitos
funiliares;

lV - informar acerca dos tipos de violência doméstica;

V informar a cerca das consequências jurídicas advindas das
agressões;

Vl - Explicar sobre a necessidade da efetivação de registros nos órgãos
competentes de denúncias dos casos de violência contra a mulher, onde quer
q.E da @orra;

Vll - promover o intercâmbio de informaçôes com a comunidade,
visÉo soluções efetivas para as dificuldades das pessoas que são vitimas de
violência doméstica.

ArL 30 - o "Projeto Aprendendo sobre a Lei Maria da penha,o seráryltado numâ parceria entre a Secretaria de Educação, Secretária de Ação
§ocial, Coordenadoria da Mulher e o cREAS/cRAs, 

-Secretaria 
de Saúde e,oT possíveis parcerias com Associação das Mulheres de Nazaré da Mata,

eÍfidadês governâmentais e não governamentais, ligadas às temáticas da
*fietr, da Educaçâo e dos Díreitos Humanos.

ArL 40 - As ações elencadas no art. 10 desta Lei serâo desenvolvídas ao
btgo de todo o ano letivo, rearizando, no mês de março, na semanâ de
oúneÍnoÉção do Dia lnternacional da Mulher, uma programação ampliada
espeCfrca,destacando o tema do qual trata a presente lei.

_ § ío - Os conteúdos a referentes às noçôes básicas sobre a Lei Maria da
FeÍüa serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, adequando,
sempÍe que possível, pedagogia lúdica especifica a cada idade colegial, em
espeíal nas áreas de Língua Portuguesa, História e sociologia"

§ ? - Na semana de comernoração do Dia lnternacional da Mulher,
onhrrne citado no caput deste artigo, as palestras poderão ser abertas aos
frr*Sares dos alunos.

Art 50 - O Poder Executivo Municipal, através da Secretarla de
ffi.rcação, estabelecerá as demaís normas de execução e fiscalização para a
eHivaçao da rede municipal de ensino das aulas e palestras Oe que trata o
ttigo P desta lei.

Àrt' 60 - O Poder Executivo tiluni*ipai regularnentariá a presente Lei na
§aa máximo de g0(noventa) dias a partir da data de sua publicaçâo

Art. 70 - Esta Lei *ntra em vigcl" na data de sua publieação

AÍt 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
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