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LHI N° 636/2020

Boa Vista - PB, 27 de Janeiro de 2020

Autoriza ao Poder Executive a criar
e implementar o Conselho Municipal
dos  Direitos  da  Mu]her  e  di  outras
providencias".

0 PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA, Fa€o saber que a Camara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.1° Fica criado, na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Assistencia
Social  e  Direitos  Humanos,  no  nivel  de  dire9fro  superior,  o  Conselho  Municipal  dos
Direitos da Mulher, 6rgao colegiado de carater consultivo e deliberativo.

Art. 2° 0 Couselho Municipal dos Direitos da Mulher tern por finalidade possibilitar a

participapao popular e propor diretrizes de ag6es voltadas a promogao dos direitos das
mulheres e atuar no controle social de politicas pdblicas de igualdade de genero, assim
como  exercer  a  orientagao  normativa  e  cousultiva  sobre  os  direitos  das  mulheres  no
Municipio de Boa Vista - Paralba.

Art. 3° 0 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher possui as seguintes atribuic6es:

I  -  promover  a  politica  global,  visando  eliminar  as  discriminap5es  que  atingem  a
mulher, possibilitando sua integrapao e promocao como cidada em todos os aspectos da
vida econ6mica, social, politica e cultural;

11  -  avaliar,  propor,  discutir  e  participar  da  fomulapao  e  fiscaliza9ao  de  politicas

ptiblicas de promogfro e proteefro dos direitos das mulheres, observada a legislapao em
vigor, visando a eliminapao de preconceitos, a plena inser95o na vida socioecondmica,

politica e cultural do Munic{pio de Boa Vista - Parafoa;

Ill - propor a ado9ao de mecanismos e instrunentos que assegurem a participapao e o
controle popular sobre as politicas pdblicas para a promo9ao e garantia dos direitos das
mulheres,  por  meio  da  elaborapao  do  Plano  Municipal,  programas,  projetos  e  ap6es,
ben como os recursos pdblicos necessarios para tais firs;

IV-  acompanhar a elaborapao  e  a avaliapao  da proposta or9amentata do  Municipio,
indicando a Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano as

prioridades, propostas e modificap6es necessarias a consecueao da politica formulada,
ben como para o adequado funcionalnento deste Conselho;

V-  acompanhar  a  concessao  de  auxilios  e  subveng5es  a  pessoas juridicas  de  direito

privado atuantes no atendinento ds
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VI- elaborar e apresentar,  anualmente,  a Secretala Municipal  de Assistencia Social  e
Desenvolvimento    Humano,    relat6rio    circunstanciado    de    todas    as    atividades
desenvolvidas  pelo  Conselho  no  periodo,  dando-lhe  anpla  divulgapao,  de  forma  a

prestar contas de suas atividades a sociedade;

VII-   propor   aos   poderes   constituidos   modificap6es   nas   estnituras   dos   6rg5os
diretanente ligados a promocao e protegao dos direitos das mumeres;

VII-  oferecer  subsidios  para  a  elaboragao  de  legislapao  atinente  aos  interesses  das
mulheres, ben como se manifestar sobre o merito de iniciativas legislativas que tenhani
implicap6es mos direitos das mulheres;

IX-  incentivar  e  apoiar  a  realizapao  de  eventos,  estudos  e  pesquisas  no  canpo  da

promogao, prote9ao e garantia dos direitos das mulheres;

X-  articular-se  com  6rgfros  e  entidades  ptlblicas  e  privadas,  estaduais,  nacionais  e
intemacionais,   visando   incentivar   e   aperfei9oar   o   relacionamento   e   intercambio
sistematico sobre a promo9ao dos direitos das mulheres;

XI-  analisar  e  encaminhar  aos  6rgfros  competentes  as  dendncias  e  reclamap6es  de

qualquer pessoa ou entidade por desrespeito aos direitos assegurados as mulheres;

XII - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar infomap6es sobre assuntos que digan
respeito a promoeao e a protecao dos direitos das mulheres;

XIII- promover canais de dialogo com a sociedade civil;

XIV- pronunciar-se,  emitir pareceres e prestar informap6es  sobre materias  que digam
respeito a promo9fo e a protecao dos direitos das mulheres, que lhe sejam submetidas

pela Secretaria Municipal de Assistencia Social e Desenvolvimento Humano;

XV-  aprovar,  de  acordo  com  criterios  estabelecidos  em  seu  Regimento  Intemo,  o
cadastramento de entidades de prote9ao ou de atendimento ds mulheres que pretendani
integrar o Couselho;

XVI- elaborar o Regimento Intemo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e

participar  da  elaborapao  do  Plano  Municipal  de  Pol{ticas  Pdblicas  de  Direitos  das
Mulheres em cousonincia com as conclus6es das  Conferencias Municipal,  Estadual  e
Nacional e com os Planos e Progranlas e contemplados no Organento pdblico;

XVII- organizar as Conferencias Municipais de Politicas Pdblicas para as mulheres.

Pardgl.afo  dnico.  0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher podera estabelecer

contato   direto   com  os   6rgaos   do   Municipio   Boa  Vista-   Paraiba,   pertencentes   a

fiel culnprimento das suas atribuig6es.



pnEFEiTuiiA Mull.cipAL DE

BOA VISTA +::a8E3S!i3:,::a#:i:::::;i:i##:;i.!§:ir

Art.  40  0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  sera  composto  por  08  (oito)

membros   e   respectivos   suplentes,   dos   quais   50%   (cinqtienta   por   cento)   ser5o

representantes  do  Poder Pdblico  e  50%  (cinquenta por cento)  serao representantes da

sociedade civil organiznda.

Art. 5° A representapao do Poder Pdblico sera composta da seguinte foma:

I-   urn   membro   titular   e   urn   membro   suplente   da   Secretaria   municipal   de

Assistencia  Social  e  Desenvolvimento  Humano,  a  serem  indicados  pelo

titular da pasta;

11- urn membro titular e urn membro suplente da Secretaria municipal de Satde, a

serem indicados pelo titular da pasta;

Ill-      urn  membro  titular  e  urn  membro  suplente  da  Secretaria  municipal  de

Educapao, a serem indicados pelo titular da pasta;

IV-urn   membro   titular   e   urn  membro   suplente   da   Secretaria   municipal   de

Administrapao e Finangas, a serem indicados pelo titular da pasta;

Art.  6°  A  representapao  da  sociedade  civil  organi2nda  sera  eleita  e  composta  por

representantes   titulares   e   respectivos   suplentes   das   entidades   da   sociedade   civil

organizada, legalmente constituida e em funcionamento no inbito do Municipio de Boa

Vista -  Paralba,  obrigatoriamente  ligadas  a  promogao  e  a  protegao  dos  direitos  das

mulheres,

Art. 70 Serao convidados a participar das reuni6es do Couselho Municipal dos Direitos

da Mulher, com direito a voz. sem direito a voto:

I-   urn representante  do  grupo  de  idosas  "Experiencia  e  Vida"  e  seu  suplente,  a

serem indicados anualmente pelo(a) coordermdor(a) do CRAS;

11- urn representante do grupo de  idosas "Renascer para a Vida" e  seu suplente, a

serem indicados anualmente pelo(a) coordenador(a) do CRAS;

Parigrafo dnico. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Mulher podefa convidar para

participar  de  suas  sess6es,  com  direito  a  voz,  sem  direito  a  voto,  representantes  de

entidades ou 6rgaos pdblicos ou privados, cuja participapao seja considerada importante

diante da pauta da sessao e pe

contribuir para a discussao das

que, por seus conhecimentos e experiencia possam

as em exane.
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Art.  8°  A  eleigao   dos   membros  representantes  da  sociedade   civil   organizada  do

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher sera realizada em Assembleias durante as

Confer6ncias Municipais da Mulher, as quais deverao ser realizadas a cada dois.anos.

Pardgrafo  nnico.  0  Regimento  Intemo  dispora  sobre  as  nomas  para  habilitapao  e

realizapao das elei96es dos membros oriundos da sociedade civil organizada.

Art. 9° Caber aos 6rgaos ptiblicos a indicapao de seus membros efetivos e suplentes,

no   prazo   a   ser   estabelecido   pela   Secretaria   municipal   de   Assistencia   Social   e

Desenvolvimento  Humano,  responsavel  pela  execugao  da  politica  de  atendimento  a

mulher.

Art.   10   0  nao   atendimento  ao  disposto  no  artigo  anterior,   quando   se  tratar  de

representantes da sociedade civil organizada, implicari na substitui¢ao da representante

por sua suplente mais votada na ordem de sucessao.

Art.  11  0s membros das organizap6es da sociedade civil e  seus respectivos suplentes

nao poderao  ser destituidos,  no periodo  do mandato,  salvo por raz6es que motivem a

deliberagfro da maioria qualificada por 2/3 (dois tergos) do Conselho.

Art.  12  0  Couselho  Municipal  dos  Direitos  da  Mulher  reunir-se-a  ordinariamente  a

cada mss e, extraordinariamente, por convocapao de seu Presidente ou a requerinento

da maioria de seus membros.

Art. 13 0 Regimento Intemo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher devera ser

elaborado no prazo de sessenta dias.

Art. 14 0s membros do Couselho Municipal dos Direitos da Mulher e seus respectivos

suplentes serao nomeados pelo Prefeito Municipal.

Art.  15  0s membros representantes do Poder Pdblico poderao  ser reconduzidos para

mandato sucessivo, desde que nfo exceda a quatro anos seguidos.

Art.  16 0 mandato dos membros do Couselho Municipal dos Direitos da Mulher sera

de dois anos, permitida uma recondu9ao.

Art.  17 0 desempenho da funga

Mulher,   que  nao   ten  qualque

considerado  servi9o  relevante

de membro do Conselho Municipal dos Direitos da

remunerapfro   ou   percepgao   de   gratificapao,   sera

do  ao  municipio,  com  seu  exercicio  prioritario,
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justificadas   as   ausencias  a  qualquer  outro   servi9o,   desde   que   determinadas  pelas

atividades pr6prias do Conselho.

Art. 18 As deliberap6es do Couselho Municipal dos Direitos da Mulher serao tomadas

pela maioria simples, estando presentes a maioria absoluta dos membros do Conselho.

Art. 19 Todas as reuni5es do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serao sempre

abertas a participapto de quaisquer interessados.

Art. 20 A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete:

I-   Representar o Conselho junto ds autoridades, 6rgaos e entidades;

11-  Dirigir as atividades do Couselho;

Ill-Convocar e presidir as sess6es do Couselho;

IV-Proferir o voto de desempate nas decis6es do Conselho.

Art. 21  A Presidente  do  Couselho  Municipal dos Direitos da Mulher sera substituida

em  suas  faltas  e  impedimentos  pela  Vice-Presidente  do  Conselho,  e  na  ausencia

simultinea de ambas presidird o Conselho a sua conselheira mais antiga.

Art. 22 A Presidencia do Conselho tern alternincia em sun gestao, sendo urn mandato

presidido por uma representante do Poder Pdblico e o outro por uma representante da

sociedade civil organizada.

Art. 23 A Secretaria Geral do Couselho Municipal dos Direitos da Mulher compete:

I-          Providenciar a convocapao, organizar e secretariar as sess6es do conselho;

11-         Elaborar a pauta de  materias  a  serem  submetidas ds  sess6es  do  Conselho para

deliberapfro;

Ill-       Manter urn sistema de informapao sobre os processos e assuntos de interesse do

Couselho;

IV-       Organizar e manter a guarda de papeis e documentos do conselho;

V-        Exercer outras aos objetivos do Conselho.
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Art. 24 A Presidente, a Vice-Presidente e a Secretala-Geral do Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher serfo eleitas pela maioria qualificada do Couselho. As eleic5es gerais

estarto dispostas em Regimento lntemo.

Art.  25  A  Secretaria  municipal  de  Assistencia  Social  e  Desenvolvimento  Humano

prestat todo  o  apoio  tecnico,  administrativo  e  de  Infraestrutura,  necessarios  ao  pleno

funcionamento do Couselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Art.  26  0  Couselho  Municipal  dos  Direitos  da` Mulher  deveri  ser  iustalado  em  local

destinado  pelo  municipio,  incumbindo  a  Secretaria  municipal  de  Assistencia  Social  e

Desenvolvimento Humano a adotar as providencias para tanto.

Art.  27  0  Poder  Executivo  do  Municipio  arcari  com  os  custos  de  deslocamento,

alimentapao e permanencia das Conselheiras e seus acompanhantes quando necessario e

justificadamente, para o exercicio de suas fun96es.

Art. 28 0 Poder Executivo do Municipio poderi, conforme disponibilidade orgamentdria,

custear as despesas das Couselheiras, representantes da sociedade civil e representantes

do poder ptiblico, quando necessdrio e justificadamente, para tomar possivel sun presenga

nas Conferfencias Estadual e Nacional dos Direitos da Mulher.

Parigrafo   dnico.   A  previsao   do   caput  deste   artigo   refere-se   tanto   ds   Delegadas

representantes do  Poder Pdblico  quarto  as Delegadas representantes da sociedade  civil

organizada.

Art. 29 0 Poder Executivo devefa arcar com as despesas de realizapao e divulga9ao das

Conferencias Municipais dos Direitos da Mulher.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sun publicapfro.

E ARAUJO


