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MAUTORIZA

0

CHEFE

m

PODER

EXECUTIVO MUNICIPAL A _ÇRIAR _o coNSEL±Q
- CMDM E AUTORIZA A CRIA ÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
M_±JNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER."

DANIEL

SARRETA,

Prefeito

Municipal

de

Buritizal, Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições e de conformidade com o disposto na Lei
Orgânica do Município;

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e
eu promulgo e sanciono a seguinte Lei do Legislativo:

Art. 1Q - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - CMDM - órgão colegiado de caráter perinanente, com competência propositiva,
consultiva, fiscalizadora, normativa e deliberativa, no que se refere ás matérias pertinentes aos direitos
da mulher.

Art. 2 Q - 0 CMDM tem por finalidade de promover, em harmonia com as diretrizes traçadas com o
Governo Estadual e Federal, políticas destinadas a assegurar as mulheres, participação e
conhecimento de seus direitos como cidadã, de forma a eliminar o preconceito e a discriminação,
ampliando o processo de controle social sobre as referidas políticas.
Art. 3Q - Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Mulher:

I -elaborar e propor modificações em seu regimento intemo;
11 - formular diretrizes e promover políticas, em todos os níveis da Administração Pública Munieipal
Direta e lndireta. visando à eliminação das discriminações que atingem à mulher;
111 - criar instrumentos concretos que assegurem a participação da mulher em todos os níveis e setores
da atividade municipal, ampliando sua atuação e alternativas de emprego para as mulheres;

IV - estimular, apoiar e desenvolver estudos, projetos e debates relativos à condição da mulher, bem
como propor medidas ao govemo. objetivando eliminar toda e qualquer forma de discriminação;

V - auxiliar e acompanhar os demais órgãos e entidades da Administração, no que se refere ao

planejamento e execução de programas e ações referentes à mulher;
VI - promover intercâmbios e convênios com instituições e organismos municipais, estaduais,
nacionais e estrangeiros, de interesse público ou privado, com a finalidade de implementar as
políticas, medidas e ações objeto deste Conselho;

VII - estabelecer e manter canais de relação com os movimentos de mulheres. apoiando o
desenvolvimento das atividades dos grupos autônomos;

VIII-realizmcmpflihasedu.ativasdecombateeconscientizaçãosobreaviolênciacontraa_:ul#
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IX - propor a criação de mecanismos para coibir a violência doméstica e fiscalizar sua execução, além
de estimular a criação de serviços de apoio às mulheres vítimas de violência;

X - acompanhar e fiscalizar o cumprimento da legislação e de convenções coletivas que assegurem e
protejam os direitos da mulher;
XI - receber denúncias relativas à questão da mulher, encaminhá-1as aos órgãos competentes. exigindo

providências efetivas ;

XII - prestar assessoria ao Poder Executivo, acompanhando a elaboração das políticas públicas,
programas e ações dirigidas às mulheres especialmente nas áreas de:

a) atenção integral á saúde da mulher;
b) assistência socioassistencial;

c) prevenção à violência contra a mulher;
d) assistência e abrigo às mulheres vítimas de violência;

e) educação;
f) trabalho;

g) habitação;

h) planejamento urbano;
i) lazer e cultura.

XIII - estimular, apoiar e desenvolver estudos, debates e campanhas educativas sobre a
condição da mulher;
Art. 4Q - 0 Conselho Municipal de Direitos da Mulhei. será composto por 05 (cinco) representantes do
Poder Executivo Municipal e 05 (cinco) representantes de entidades da sociedade civil, observando-se
assim a formação paritária. Sendo que para cada representante titular haverá um suplente.

§ J9 - A representação do Poder Executivo será nomeada pelo Chefe do Poder Executivo municipal,
no prazo a ser estabelecido pelo Regimento lnterno deste Conselho.
§ 22 - A representação de entidades da sociedade civil será definida através do pi.ocesso seletivo,
especificamente, chamado para este fim.
§ jí2 -Poderão candidatar-se para representação da sociedade civil
estudantes, mães, sindicato, terceira idade e afins.

os seguintes seguimentos:
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Art. 5Q - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher reunir-se-á por convocação do Presidente.
ordinariamente, mensalmente, e extraordinariamente, mediante convocação do Presidente, ou de 06
(seis) membros titulares.

Art. 6Q - As reuniões ordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ressalvadas as
situações de excepcionalidade, deverão ser convocadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis.

Art. 7Q - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher formalizará suas deliberações por meio de
resoluções.

Art. 8Q - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderão instituir comissões teináticas, de
caráter temporário, destinadas ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos. a serem
submetidos à sua composição plenária. definido no ato da criação da comissão, seus objetivos
específicos, sua composição e prazo para conclusão de trabalho, podendo, inclusive, convidar para

participar dos grupos temáticos e das comissões representantes de órgãos e entidades públicas e
privadas e dos Poderes Legislativo e Judiciário.
Art. 9Q - A participação nas atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, das comissões
temáticas será considerada função relevante e não será remunerada.

Art. 10 -Os trabalhos do Conselho Municipal de Políticas da Mulher serão coordenados por uma
diretoria construída dos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, primeiro(a) secretário(a) e
segundo(a) secretário(a) e serão definidos na primeira reunião ordinária do Colegiado de Conselho.

Porógrü/o Ú/.i.co - Os cargos de que trata o Art. ] 0. terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma
única recondução.
Art.11 -0 Regimento lnterno do Conselho Municipal de Políticas da Mulher definirá a estrutura` o
funcionamento as atribuições da diretoria, bem como a periodicidade e publicidade de suas reuniões c
mandato dos(as) conselheiros(as).

Art. 12 - As representações das entidades da sociedade civil e do Poder Executivo poderão perder o
mandato, antes do prazo de 02 (dois) anos. nos seguintes casos:

I -por renúncia;
11 -

pela ausência imotivada em três reunjões consecutivas ou cinco altemadas do Conselho.

Püra'gra/o Ú#i.co - No caso de perda de mandato da entidade da sociedade civil e do Poder
Executivo, será designado(a) novo(a) conselheiro(a) para a titularidade da fúnção, de acordo com a
lista de entidades e órgãos e suplentes` conforme definido pelo Regimento lntemo.

Art. 13 - Caberá ao Chefe do Poder Executivo propiciar ao CMDM todas as condições
administrativas, operacionais de recursos humanos e financeiros, que permitam o permanente
funcionamento do órgão, sua estruturação e atribuições, estando ligado para este fim ao Departame
do Desenvolvimento Social.
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DO FUND() Mü.,ÍNIC]PAE..
Arf. 14 -Fica

autori7,íido o (`hi`í.c do Poi`1c`r F.xeeuti`.o Municípai a criai. o Fundii Miiniei[ial dos

Dirl`i{os da Mulhcr - [``Ml)\Jl. quc tcm c`omo objL.tivo piincii)al

de cai)tar i` pro\.c'i. fccui.sos pai.a a

imp!antiLçào c!c progriuiias, dcsenvol\imL`nto i` i"ii"Limção d:.}s aç(~)es r€k'icionad€-`s a polí{ic`a públic`ü

\'t)itada pí-}ra `üa].antia e dcfi`sa d(is dircitos da mulher em Bur;ti7al-SP.

Ar€. 15 -Os i.i-cursos Jo Fundo \'{uni(`ipal dos Dircit()s da Mulher - I-`MDM dc`vi`rão i'star i'm
consonância com os ci.itérios est€-ibeliJeidos pelo Coiis.+lho Municipal dos Direitos da Mulher -(.:.\,`tDM
Çi de`,'ci.âo ser ar)licados cm:
I

-

financiamento

t(}tal

ou

pai.i`ial

dcJ`

i)rog[.aJnas`

pi.ojetos

i-

sei.viços

dircc`ionados

a

Mu}hiÀr

desen\'olvidos pelos ói.gãüs da Administração Pública Miinicipal responsá`''el pcla e.\|Jcuç`ão iia
Polítiea Pública para Mulher ou po]. órgãos con\'imiitdos:
11 -pagamcnto pela prestação dc sl.rviços a entidiides c`onvL`niaclas, dc. clircito públict] e piivad{). para

exec`,ução de programas e projetos especi'licos para Mulher;
111

-

aquisição

dc'

matiTrial

pcrmiiiii`nte

i.

clc`

c`onsumo

c

di`

tiutros

insum()s

nL`c`essários

ao

di`sc`nvoiv'imcnto d{)s sci.\, iços c progi.amas \'oltacios a Mulher;
I\.'J -construçãii, i.LTtii+mzL ampliação` íiquisiçã(j t)u locaç.ão dc im('j\,'eis piira prcstíiç,ão di` sci.\''iç(ts a

Mulhl.r:

\/'' -di`scn\'olvimento c í}iierí`eiç()aimnto dos instrumentos de-geslão. plani-jzimento. administração i`
i`t.}iilrolc` das açõcs deslinaclas a Mulhei.;

\.''1 -dcsenvolvimú`nto de programas di-c`apac.itação e iipl`rfeiç()am`nto dc` rcc`ui.sos humanos para
atc'ndimento £t Mulher:
\'''11 -i.eali7ação ch pr(-)moç`ão cic cami`anh{ts i`ducaLi\'as, simpósios, si`minários e iTnc()ntros cspcc!'ficos

sobrc ()s dirL`itos da Mulhcr. opoi.tiinizando pi.ocess{)s dc c()nscíL`ntiz.açí'io da socicd£idc i.m gci.a[` i`,mi
vistas à erradicaç,ão da clisc`,riminação a Mulhei.;

VIll -aquisição dc materia] pcrmancnte, de consumo c mão de obi.a espccializada` nccessáiiiis ao
dt;.senvolvimcnto € inanutenção do Conse}lio Municipa] dos I)ii.i-itos Ja Mu}her -(`MI)M.
Art.1fi -0 Fundo Munícipa] dos Direitits da MiilhiT --FMDM scrá gerido pela Sccretí;iria Mimic`ip;ii
dii Assistênc.ia Social. rcspeitadt.>s t3s critéri{)s cstabclecidos pclo ConsL`1ho.

Art.17 -C`{.m`ç{ituem reccitéis do Fundo Mimicipal d(}s Dii.eitos da Mulher -FMDM:
I - i`|ii`ur`sos pr{ivcnicnti`L` de órgã{)s da união {)u do |`staclo vinculados a Política Nacional oii Estadu(il
Jo`s 1)ireitt)s da Mulhcr:

`:`\Ii\1\ií`.
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11 -clotações orçamcntái`ias do Muiiici'pio c rcc`ursos adic.ionais qiic a lci i.stabclcci`i. no transcoi.rl`r de
c`adaexerci'cio;

111 -transferências clo Município;
IV

-

d()açõ€`s.

auxí}io.

contiibuiçõcs`

sub\ÍL`nçt*+w

L`

transí`erências

de

entidadc`s

naeiomis

i`

intei.n€ici{]nais, (.)rganiziiçoes g(wei.mimentais e não-go\'emaml`nt€iis:,
\;' - renciimeiitos e\Jentuíiis, inc}usi\Je di` íiplii`aç.ões finan€Lira.s {li` rc`ciirso.s disponí\'eis do fiindo.
i.L`alí7,ada> m forma dc} lci:

\.`rl -íid\ in(,kts de ac(jr(los i` cori\/'éiiios rimia(}{» c`on't outi.as emidíidt`s fim'incií-idoras;

V I I ~ i.cc`citas üc. ap}ic`£ições finaiicl`ii.as dl` ri`cmo do t`imdo;

Vlll -ti.iinsferências d.` iuitr{ts fimdos:

lx -outros recursos lcgalmL`nte instituídos.

`§ J° -Os recursos que compõem o Fund() scrãii depositados em instituiçõcs financeiras oliciais. t`m
conta cspc`cial sob a di-nominação -F`undo Mtmicipal dos I)i].eítos da Mulhcr.

`çS 2° - A pi.oposta orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - I"Di\'1 c`onstará no
Orçamento MunicjpaL
Art. 18 - 0 reitassc dc' i`ecursos d() r<`Lmdo Mimicipa] dos Dircitos da Mu}hi.r para as i'ntidt!t!Ç.s

de\,id€imeme cadastradas no C``{msiJlho Mimicipal dos T)ireitos da Mulher -C`MI." obsci.`'ím o`
i`ri{éi.ios cstftbl`1i`cidos pelo (.`iinsclho Mimic.ipal d()s r)ireitos da Miilher ati.avés di` ato ii{irrmiti\'ii
prL'tpl.io c. dltmais climimlç.`~`eà legais pl`rtinL`11tes {}o caso.

PííríícsJ/.í//o

[:''#Í.co

-

..'\s

tt.aiisferêncitis

({e

rL`c`urs{)s

p{ii.a

(}rganizaçõés

g()\,remamc`ntais

e

nâo-

g{N'w-ním€ntí-iis scn pi.oc`essarão mi`diíinte i`onvênios. contratos+ íicordos+ ajusies e,,'''ou siii.iilai.i`s`
ttbct-1c`ci`ndo à legislaç;`m \'igL`ntl` soi)re a matéiia i` clc con{`oi.midadc c`om a Polític.a Públic`a Municipiií

implantadii.1` os ser`,7iç`os. progi.aims e prí`)ji`Los aj")\Jados pelo Comclho Munic`ipal dos l)ircitos cla

Mulher.
Art. 19 -0 I.<`undo Municipa[ dos I)ii.eitos da Mulhcr ~ }--MDM de\'ci.á pi.csiar. conta. aiiiialmentl`. ao

ChefL` do L`|`cuti`''o qiianto as traiisferêneia e i.|`passi`s di` reciii.sos ad`,inci{)s d{)s Go\,cl.m)s id'c`{!i`r{jl.

Estadual e Municipal.
Art. 20 -As dc`spesas decoi.rcntes da ex€àcução da pi.escnte ]ci c`{ii.rcrãt) por conta dc
d{)taçõc`s orçamentárias própi.ias.

Art. 21 -Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no que couber.
através de Decreto.
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Art. 22 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeito Municipal

REGISTRADO: Publicado e arquivado na forma da lei.
Buritizal, data supra.

