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GABINETE DO PRIFEITO

LEI MUNICIPAL N" 409/2019.

Dispõe sobre a criaçáa do Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher deNazare da}./:aíaJPE.

O PREFETTO DO MT]I{ICiPIO DE I\AZARI DÁ MATA, NO EST\DO
DE PER\{},IBLiCO, usando de suas atribuições legais, Íaz saber que â Càmala \Iurtrcrp',3.

\PRO\ Of e EU sanciono e promulgo a seguinte LEI:

CÀPITULO I

DO COI{SELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE NAZARE DA
MATA

SEÇÃO I

DA FINALIDADE E ATRIBUIÇÔES

Art. lo f ica criado () Conselho Ulunicipal dos Direitos da Fiulher de
\azaré da lVIata orgão autônomo e permanente da administração Pubiica Municipal, de

corr-rposiçào paritária. paÍa o Çontrole social e de atuaçào no ârnbito de todo o Município, tem
caráÍer deliberativo, ftsçahzador. formulaclor de diretrizes e monitorador politico da execução
cias políticas púbiicas dirigidas às mulheres para o combate de clualqr-rer lorma de

iiiscriminação e violência contra a mulher e promr:ção da igualdade de gênero, racial e

oiientaçào sexual.

,qÍt. 2o. O Conselho N'{unicipal dos Direitcs da §4ulher de Nazaré cla

\lata sera vinculado à estrutuÍa do Gabinete do Prefeito, através da Coor<ienadoria N'Iunicipal
:: \lulher de hiazaré da Mata que deverá dotá-io de recursos humanos, nrateriais e financeiros
":. ;>:iiriui ao seu fi;nciOi:anient...r.

Art. 3". O Conselho Municipal dos Direitos da Muiher tem por objetivo
'-'r.rlt-r\er no àrnbito municipal, pc1íticas clue visem a eliminar a ciiscrirninaçào à mulher.
:sse_gLrrando-lhe condições de liberdade e de igualdade de direitos. bem como sua plena
:.anicrpaÇão nas atividades políticas, econômicas e culturais do país.

Al-t. 4'. O Conselho Municipal dos Direitos
segulntes princípios e atribuições.
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GÀBINETE DÜ PREFEITO

I - formular diretrrzes e prcpor pal*icas públicas de igualdade de

gênero em todos os níveis óa administraçá* pública diteta e indireta;

II - acompanhar, fiscalizar, avaliar e exigir o cumprimento da legislação
em vigor, relativas às políticas de gênero e propor medidas com o objetivo de eliminar todas
as forrras de discriminaçáa çottraamulher;

ru elaborar proposições, abjetivanóo aperfeiçoar a legislação
pertinente à Política Municipal de Direitos da Mulher;

IY - sugerir a adoçáo de medidas normativas para madificar ur
derrogar Leis, regulamentoq usoÊ e práticas que constituam discriminação csntra a mulher e

assegurar o combate àvialência óomeslrca e sexista;

V - indicar as prioridades a serem incluídas na planeiamento municipal
quanto às questões que dizem respeito à Mulher;

YI - promover intercâmbio e ftmar coavênios ou outras formas de

parcerias com organismos naçianais e internacionais, publicos ou pnvadas, com a f:-r:ralidade

de implementar as políticas dc Conselho;

Vii - cumprir e zelar pelo cumprimento das normas constitucionais e

:-:..! ret-erentes à Mulher, sobretuclo a Lei no 1I 340/2006 (Maria da Penha) e leis pertinentes
li .lrarer estadual e municipai, denunciando à autoridade competente e ao lVÍinisterio Público
: :isclllllprimento de qualqueÍ uma delas,

Viil - hsçalizar as entidades governamentais e não governamentais de

.... :r,Jimento à \'íul her.

IX - propor. incentnar e apoiar a realtzaçâo cie eventos, pÍogÍamas
,...1tadas para a promoção, a proteção e a defesa de direitos da Mulher;

X - estimular, apoiar e desenvolver estudos, debates e pescluisas sobre

: :.ealidade da mulher no município de Nazaré da h'Iata;

XI - estimular e desenvolver pesquisas e estudos sobre a produção das

i:ruilteres. construindo acelr,os e propondo po1íticas de inserção da mulher na cultura, com o
.r'oteiiro cle presen'ar e divulgar o patrimônio historico e cultural da mulher;

XIi - aprovar planos, programas, projetos e politicas públicas
m,.rnicrpars referentes aos direitos das mulheres;

Xm - solicitar aos óreãos públicos Íbderais, estaduais e municipais.
ir.ilbruraçÕes, copias de docuilentos e de erpedientes üu proÇessos administi-ativ*s

XiV - apreciar o plano plurianual, a iei de diretrizes orçamentár
proposta orçarnentária anual e suâs eventuais alterações, zeiando pela

r oltadas a política pública para a N4ulher,
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GABII{ETE DO PREFEITO

XV - propor os critério s pafa aplicaçá* de recurscs e aca{npànhar junto

aos psderes Executivo e Legislativo municipal a definiçáo da dataçáo orçameütatia a set

destinada à execução de palittcas de gênerc;

X\,fI - Indicar prioridades pafa a destinação dos valores depositados no

Fusdo Municipal de Direitos da Mulher, elaborando ou aprovando planos e programas em

que está prevista aaplicaçáa de recursos oriundos daquele;

X\TI - zelar pela efAiva desçerúrali zaqáa política-administrativ a e pela

participaçáo de organizações representativas das Mulheres na implementaçáo de politica-

plarot, prograÍnas e prcjetos destinado ao segmento Mulher;

X\TII - elabarat e aprovar. o seu regimento interna fia praza de 60 dias

após sua posse, estabelecendo normas para seü funcionamento;

rux - *rganizar e realizar, a çaúa 02 (dois) aÍ\os, a conferência

Municipal da}l4ulher

XX integrar-se aos pfocessos prepatatôrias das Conferências

Estaduais e Nacionais de interesse das rnulheres, estabelecendo articulações com os

organismos de defesa das mulheres em âmbito nacional e internacional;

)Oil - denunciar, bem como reçeber e examinar denúncias relativas à

discriminaçío da mulher e violação dos seus direitos e encaminhá-las aos órgãos el ou

serviços competente s para providências cabíveis, acompanhatda os procedimentos

pertinentes;

xxfi - incentivar a criaçáo de redes sociais de apoio à mvThet, tais

como casas-abrigo, creches, çentros de referência e simllares, ptiorizando o atendimento às

mulheres vítimas de violência;

)oflI emitir pafeceres, bem como prestar informações sobre

quaisquer assllntos que sejam de interesse damulhe4

XXIV - instalar comissÕes temáticas, quancio se fizer necessári*.

XXV - prestar contas dos recursoS financeiros do Conselha.

anualmente, em assetlbieia propria, devidamente Conrzocadapata este Íim.

Parágrafo únieo - Os

c1o \1r-rnicipio, deverão ser respondidos em

estendido por igual periodo

sEÇÃo il

DA ESTRTiTTIRA

pedidos de informações do conselho, no âmbita

30 (trinta) dias, podendo o referido prazo ser
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GÀBINETE DO PREFEITO

Art. 5". O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Nazare da

trüata tern a seguinte estrutura:
I - Pleno;
II - Presidência;
IIl - Yice-P r esidência;
IV - Secret *rra ExecuLw a;

Y - Comissões de Trabalho'

§ 1. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, derúta de sua

estrutuÍa organizacionâ:,, poderâ rxtarlrepartu*e.rtou para Assessoramento de suas atividades'

§ 2.. As competências de cada orgáo serão especi{rcadas no Regimeato

lnterno, a ser aprovadã pelos membios do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher'

§ 3' Fica criado o Catgo Comissionado de Seçtetírtia Executiva,

símbo1o CC3, nomeadl e\ou substituído livremente pelo Chefe doF;xeçutlo, Íesponsável por

chefiar a Secretarta Executiv a e oferÍar suporte administrativo ao Pieno, Presidência e as

Comissões de Trabalho.

§ 4" O Cargo criado no pxâgrafa anterior deverâ ser a*upada

erclusivamente por pessoa naluta| do sexo feminino'

sEÇÁo rr
DA COMPOSTÇÂO E FUNCIONÀhIENTO

Art. 6o. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher formado pela

estrutuÍa constante no artigo anterior terâ L0 {dez) representantes compostos de forma

pantâriaentre o poder públüo municipal e a sociedade civi1, com número tgual de suplentes,

escolhidas entre pessoà, qrr" tenharn contribuído de forma signiÍicativa em beneflcio dos

Direitos da Mulher, será constituido da seguinte forma, sendo todos os represÊntantes do sexo

feminino.

I - 05 (cincq) representantes da Sociedade Civil, e respectivos

suplentes, com a§ seguintes representações:

a) aii (uma) Íepresentânte de Ürganizaçôes não gcvernamentais

(oNG',s). Arganizaçã.o da Sociedade civil de lnteresse Púb1]co

{oscip), os, clue tenham trabalho direcionado às muiheres

Associação, cooperativa, Instituto, ilndações, lnstituição. (na área

da saúde, emprego e renda, seguranç3, estudo e pesclLrisa. direitos

humanos)-

b) 01(uma) representante da OAB/PE,

c) 01 (uma) representante do Sindicato das Mulheres Trabalhadoras

Rurais;

d) 0l (unia; repÍesentante

con'i deticiência;
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e) 01 (uma) represerú.arú.e de Entidades

II 05 ícinco) representantes da
respectivos suplentes, com as seguintes representações:

das mulheres idosas;

Poder Público Municipal, e

anos, podendo
das funções ou

representante,
representado.

a) 01 {um) representante do Poder Legislativo Municipal, indicado
pela Presidêr,çia da Casa;

b) ü4 {qluatrol representantes do Poder Executivo Municipal, assim

distribuídos:

1- 01 (uma) representante da Secretarta}l{:uniçipal de Educação;

2- 01 (uma) rcpre*entanÍe da Secretaria Municipal de Àssistência

Social;

3- 01(uma) representante da Secretaria Municipal de Saúdç;

4- 01(uma) representante da SecretariaMuniçipal de Governo;

§ 1'. Os membros do Conselho terão um mandado de 02 ídois)
ser reconduzióas por um mandado de igual período, enquanto no desempenho
cargos nos quais faram nomeadas ou indicadas.

§ 2' O trtular do órgão ou entidade governarrrental indicará sua

que pcderá ser substituida. a clualquer tempo. mediante nova indicação c1o

§ 3". Âs entidades não governamentais serão eleitas em farum
próprio, especialmente çonvocadas para este fim, sendo o pÍocesso eleitoral acampanhado por
um representante do Ministério Público.

§ 4". Fica reservada urna cota de no minimo 3*Ya {trrúa por
cento) das representantes de que trata * artigo 5o inciso I desta Le| cam representaçáo de

segmentos etniça-raciais de mulheres.

§ 5" Cabera às entidacles eleitas a indicação de suas

iel-rresentantes ao Prefeito N{unicipal, diretamente, flo caso da primeira composição dc
f'onselho N{unicipal. ou por intermedio deste, tratando-se das composiçÕes seguintes. para

nLrnreaçào, no prazo de2A (vinte) dias após areaTtzaçào doForum que as eiegeu, sob pena de

substituiçào por entidade suplente, conforme ordem decrescente de votação.

§ 6". .{s integrantes do Conselho serão designadas por decreto

Lrelu. Chele do Pcder Executivo Municipal, segundo indicação das entidades que compõem o

Conselho. previamente deliberado em assernbiéia.

Art. 7o. A Presidente e a Vice-Presidente do flonselho
\l-ulcipal dos Direitos da Mulher serão escolhidas- mediante votação, dentre os
rlembros, por maioria absoluta, devendo haver, nc qüe tange à Presi
Presidência, uma alternância entre as entidades goverÍamentais e não
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GABINETE DO PREFEITO

§ 1.. A Vic.e-Presidente do conselha Municipal dos Direitas da

Mulher substituirá a Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso de ocorrência

simultânea em rel.ação as duas, a presidência serâ exerçida pela conselheira com mais tempo

de atuaçãa na segmento de Mulheres.

§ 2" A Pregidente do Conselho Muaicipal dos Direitos da

Mulher poderâç*nvidar paraparticipar das reuniões ordinárias e e*taordinârias membros dos

poderes Executivo, Legislativo e ludiçiârio, e áo Ministério Público, além de pessoas de

totorta espectalizaçáa em assuntos de interesse da Mulher.

Art. 8o. A função do membro do Conselho Municipal dos

Direitos daMulher náa seraremuneraóa e seu exercicio será considetado de serviço publico

relevante.

AÍt. 9o. As entidades não güvernamentais representadas no

Conselha Municipal dos Direitos da Mulher perderáo essa condiçáa qtando aÇoffet uma das

seguintes situações:

I - extinção de sua base territorial de atuaçáa no Município;

II irregularidade no seu fitncionamento, dwrdamente

camprovada, que torne incompatíyel a slarapresantaçàa no Coaselho;

devi damente comprovada
IIl - apiicação rie penalidade administrativa de natureza grave,

An. 10 - Perderá o manciato a Conselheira que.

I - desvinçular-se do orgão ou entidade de origem rie sua

II - faltar a três reuniões consecr:ttvas ou citlco intercaladas, sem

representação,

justificativa;

III - apresentar renúncia aa pleno do Conselho, que será lida na

sessão seguinte à de sua recepção na Secretaria do Conselho;

funções;

contravenção penal

IV - apresentar procedimento incompatível com a drgnidade das

Y - for çondenado em sentença irrecarrível, por crime cu

Art. 11 - Nos casos de renúncia,

integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão

impedimento ou fa1ta, as

substituídas pelas suplent

automaticamente, podendo estas exetçer os mesmos direitos e d as titulares
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GABINETE DO PREFEITO

AÍt. 12 - Os órgãos ou entidades represefitado§

conselheiras faltosas deverão ser comuniçados a partir da segonda falta conses*ita
quarta intercalada.

Art. 13 - ü aryáo óe dellberação do Conselho Mmicipal da
Mulher será o Pleno do Conselhc.

Art.. 14 - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulk se

reunirá Lrína vez por môs, em carâter ordinário üom o çalendÍ;io previamente aprovado- e

extraardinarrameÍrt.e, poÍ convocaçáo da sua Presidente ou por solicitaçáo da maioria de seus

membros, com antecedência minima de quarenta e oito (48) horas.

§ 1 '. O Conselho lr f:unicipal dos Direitos da Mulher instituirá
seus atos por meio da resoluçãa aprovada pela maiona de seus membros.

§ 2 ". As deliberações do Conselho serão tomadas por maiorta
absoluta de vctos, tendo a Presidente do Conselho o voto de qualidade eín ea.sa de empate.

Art. 1,5 - As sessões do Conselho Municipal dos Direitos da

Mulher serão publicas, ptecedidas de ampla divulgaqáa.

Art. 16 - Aa Poder Executivo }l{:ttnicipal compete estfl)turar
orçamentitrra e {rtançeiramente a contabtltzação dos recursos a serern destinados aa regolar
funcionamento da Conselho, inclusive promovendo as adequaçóes legais junto ao Ylano
Plurianual, àLei de}ltetrrzes ürçamentÍtrias e ao Arqamento vigente, arespaldar suas ações.

SEÇAO IV

DAS FINANÇAS DO CONSELIIO

Art". 17 - Serâ mantido pelo Município de Nazaré da Mata um
Credito Orçamettítrio Anual paru a maruÉençáo do Conselho Municipal dos Direitos da

Mulher de N azare da Mata.

CAPÍ:TLILO il

DA CONFUNÊNCTA MUNICIPÀL DE POLÍTICAS PAR{ AS MULHERES

sEÇÃo I
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GÀBINETE DO PRtrFEITO

AÍt. L8 - Fica instkuida a canferência Municipal de palíticas
pârâ as Mulheres, Órgáa calegiada de çaráter dellberativo, composto por delegadas,
representantes das atganizações comunitárias, sindicais e profissiónais á dor pãderes
Executivo e Legislativo do Município, que se reunirá a cada daís {02} anas sob a coardenação
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, mediante Regimento Interno prop.ire.

Aft 1 9 - A conferênçia Municipal de política s para as Mulheres
é o espaço púb1ico mitxim* de deliberação das diretrizes da pahtica municipal para, a
promoção da igualdade de gênero,raçaletnia, arierrtação sexual, gtoda e qualquer foima de
discriminaçáa contraa mulher no Município.

Art. 2a - As deiegadas da sociedade civil à conferência
Municipal de Politiças paía as Mulheres, com direrta a yaz e voto serão eleitas em pre-
conferências, sob a onentaçáo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no periodã de
30 (trinta) dias anteriores à data d,arcalizaçã,o da Conferência.

{rt. 2l - As delegadas do poder público à Conferência
I'funicipal de Palíticas para as Mulheres, com direito a vaz e voto serão indicadas pelos
Secretários mediante envio de oÍicio enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
no prazo de 10 (dez) dias anteriores àrealização da conferência.

sEÇÃo r
DÀ COMPTTÊmcra

\rt. 22 - Compete à Conferência Municipal de políticas para as
Mulheres:

direcionadas à mulher
municipais

sociedadeII - eleger os representantes efetivos e suplentes da
civil no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,

Íii avaliar e reiormuiar as decisões administraiivas do
ccnselho Mu,icipal dos Direitos da Mr,rlher, quando provocada;

iV'- aprovaÍ seu Regimenio Tfterno,

v - aprovar e dar publicidade às suas resoluções. que serão
registradas em documento final.

I fixar as diretrizes gerais rias políticas
no biênio subsequente ao de sua reaiização;

Al1-. 23 - O Regimento Interno
Políticas para as Mulheres disporá sobre a forma do processo
sociedade civil no conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Municipal deda Confç
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GABI]IVETE DO PREFEITO

poriticas para as Murheres 0.1."à;.?JI:;,ff'i: Ji:"#;"etbitos j,,dicos, devendo ser pLiblicado 
"m 

forma de Decreto.

CAPÍTULO UI

DAS DrsposrÇÕEs FTNATS E TRÂNSrrónr+s

Êireitos da Mulher,, p'"f"iy ;:,*i;:i :,i::::#:';::*,1 Í; "ir*':: Xê,-;i,i,tsociedade civil organizada, atuanÍes no .urnpo da prámoção e defesa a" ài..itou da mulher,que serão escoihidos em forum especialme nte reali)ado parueste fim, a ser realizado na praza
$:jl,JJ:"1;?,?j,::,"à 

a pubticiçáo ào .efe,i do 
"a:tir,',ubendo a, tã,"".ãiàes seguintes à

da Canferência Muni cipal de
Poder Executivo para praduzir

AÍr. 25
goveÍnamentais será feita pelos titulares
dias após a publicaçáo destà Lei.

A primeira indicaçáo
das respectivas Secretarias- no

dos representantes
praza de trinta (30)

construirá o seu Resimento #,,?,u,;ri,'Ír;*H #TT,Ti: l;;) ilT:,j"#. y:r*i:
de sua implantação: 

? q,rar será aprov u!o..po: uto fÀpao , devidame,te publicado pelalmprensa oficial, onde houver, e dadi ampla ditulgiçáa,. 
t

*ffitríffi,X*,:#:,-i:?",-*:f; rT:","r,.?n*'ãi*iÍJ,il.i,"ã:",,Í;'ff ;1,T3':-,:

ficando expressame ntercvos*^T"rrÍJr-1r"ff;;:t;?;;riir"' na data de sua pubiicação,

Mata/PE, em22 d,e

Gabinete cio to Constitucional do Município de Nazare da

DO NÂSCI§,IENTO
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