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LEI MUNICIPAL N. 0 86/2012, DE 12 DE MAR(.;O DE 2012.

DJSPOE

•

SOHRE

A

CRIA<;AO

DA

COORDENADORIA DA MULHER EDA

'

OUTRAS PROVIDENCIAS.

.'\ Prefeita do municipio de Oros/CE, a Sra, MARIA DE F/\Tli'vlA MACJFJ, BEZERRA, no
uso de suas atribuicoes Iegais, faco saber que a Camara Municipal APROVOU e eu SANCIONO
e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL:

Art. 1° Fica criada a Coordenadoria da Mulher, vinculada ao Gabinete da Prefeita, para forrnular,
coordenar e acornpanhar politicas e diretrizes, assim corno, desenvolver projetos, visando

combater a discriminacao por sexo; defender os direitos da mulher e garantir a plena
manifcsraclo de sua capacidade, no ambito do Municipio de Oros.

Art. 2° Para consecucao de seus objetivos cabera a Coordenadoria da Mulher:
I - estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnosticos sobre a situacao da mulher no
Municipio;
11 - formular politicas de interesse especifico da mulher, de forma articulada com Secretarias
a fins;

III - tracar diretrizes, cm seu campo de aruacao, para a Adrninisrracao Direta c Indireta c, de
forma indicativa, para o setor privado;

l V - elaborar e divulgar, por meios diversos, material sabre a situacao econornica, social, politica e
cultural da mulher, seus direitos e garantias, assirn como difundir textos de natureza educativa c
denunciar praticas, atos ou rneios que, direta ou indiretamente, incentivem ou revelem a

discriminacao da mulher ou, ainda, restrinjam seu papel social;
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V - esrabelecer, com as Secretarias afins, programas de forrnacao e treinamento dos servidores
publicos rnunicipais, visando suprimir discriminacoes em razao do sexo nas rclacces entrc csses

profissionais e entre eles e o publico,
VT - propor e acompanhar prograrnas ou services que, no ambito da Adrninisrracao Municipal, se
destinem ao atendimento

a

mulher, sugerindo medidas de aperfeicoarnenro c colhendo dados

para fins estatisticos;

VTT - claborar e propor a execucao de projetos ou programas concementes as condicoes da
mulher que, por sua rernatica ou caciter inovador, nao possam, de imediato, ser incorporados por

outra Secretaria,
VITT - propor a celebracao de convenios, nas areas que dizem respeito

a politicas especiricas de

interesse da rnulher, acompanhando-os ate o final;
[:'( - gcrenciar os elementos necessarios ao desenvolvimento do trabalho da Coordenadoria da
Mulher.

Paragrafo Unico - Por trarar-se de Coordenadoria vinculada ao Poder Publico Municipal, toda e
qu.ilquer divulgacao de materiais, mcncionada no inciso IV, desre artigo, deveni obedeccr a

legislac;ao vigente que regula a rnateria.

Art. 3° Fica insriruido 01 (um) cargo de Coordenadora, a nivel de Secreciria.

Art. 4° Os trabalhos da Coordenadoria da Mulher serao fiscalizados e acompanhados pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,

Art. 5° As despesas decorrentes da execucao da presente Lei correrao por conta de doracao
orcamentaria propria.
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Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicocs em contrario,

Pac;o do Peder Executive Municipal de Oros, em 12 de man;o de 2012.

I
I
i\L>\RLA DE FA�L BEZERRA

Prefeita
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