
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS VIM 

Estado de Minas Gerais 

LEI 2.108, de 15 de dezembro de 2006. 
C.) 

0) 

Cna o Conseiho Municipal dos Direitos da 
Muiher - CMDM e o Fundo Municipal dos 
Direitos da Muiher e dá outras 
providências. 

o MunicIpio de Salinas, através de seus representantes legais na Cãmara Municipal aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. 

Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Muiher - CMDM, órgAo consultivo e 
deliberativo que tern por finalidade garantir a muiher o pleno exercIcio de sua cidadania através 
de propostas, acompanhamento, fiscalizaçAo, prornocão, aprovacão e avaliacAo de polIticas para 
as muiheres, em todas as esferas da Administração Püblica Municipal, destinadas a garantir a 
igualdade de oportunidades e de direitos entre hornens e rnulheres, promovendo a integracão e a 
participacão da muiher no processo social, econômico e cultural em consonãncia corn as 
diretrizes do Governo do MumcIpio de Salinas e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Cidadania. 

Paragrafo Prirneiro - São considerados órgaos seccionais de apoio ao CMDM os órgãos ou as 
entidades da adrninistração püblica estadual e federal e entidades filantrópicas congêneres cujas 
atividades estejam associadas a proteção da rnulher e prornocAo da igualdade entre os gêneros. 

Parágrafo Segundo - Silo considerados órgãos locals de apoio ao CMDM os órgãos ou as 
entidades rnunicipais e filantrópicas responsáveis pelas atividades referidas no parágrafo 
anterior, no ámbito do MunicIpio. 

Art. 2° - Respeitadas as cornpetências exciusivas do Legislativo e do Executivo Municipal, 
compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Muiher: 

I - Prestar assessoria direta ao Executivo nas questôes e matérias referentes aos Direitos da 
Muiher e promocAo da igualdade entre os gêneros; 

II - Estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condiçôes de vida das mulheres do 
MunicIpio, visando eliminar todas as formas de discriminação e violência contra a rnulher; 

III - Promover Convênios corn organismos Municipais, Estaduais, Nacionais e Intemacionais, 
pUblicos ou privados para a execuçAo de programas relacionados as PolIticas Püblicas para as 
Mulheres e aos direitos da muiher; 

N - Receber, exarninar e efetuar denáncias que envolvam atos de discriminação das muiheres 
em todos os setores da Sociedade, encaminhando-as aos órgAos competentes; 

V - Acompanhar as investigacOes e apuracOes de delitos contra as mulheres e oferecer suporte' 
vitirnas através de parcerias corn rede de organizacoes sociais para atender suas mültipl e 
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variadas necessidades, inclusive apoio jurIdico, psicólogo e assistencial as muiheres vitimas de 
violência e encaminhamento para abrigo temporário em situaçAo de risco extremo; 

VI - Desenvolver projetos que incentivem a participacAo da mulher nos setores econômico, 
social, cultural, criando instrurnentos que permitarn a organizacão e a mobilizaçAo feminina, 
garantindo a muiher o pleno exercIcio de sua cidadania; 

VII - Zelar pelo respeito, protecAo e ampliacao dos direitos da muiher como cidadã e 
trabaihadora; 

VIII - Estirnular e desenvolver pesquisas e estudos sobre a producâo das muiheres, construindo 
acervos e propondo poilticas de insercão da muiher na cultura, para preservar e divulgar o 
Patrimônio I-Iistórico e Cultural da Mulher; 

IX - Fiscalizar e exigir o cumprimento da legislaçAo em vigor relacionada aos direitos da 
mulher; inclusive a Lei n° 11 .340 de 07 de agosto de 2006. 

X - Sugerir a adoçAo de medidas normativas para modificar ou derrogar leis, regularnentos, usos 
e praticas que constituarn discriminacoes contra as muiheres; 

XI - Sugerir a adoção de providências legislativas que visem a elirninar a discriminaçao de 
gênero, encaminhando-as ao poder püblico competente; 

XII - Contribuir para o fortalecimento do papel social e econômico da mulher por interrnédio de 
polIticas püblicas voltadas para a sua capacitaçâo profissional. 

Art. 30 - A estrutura do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM compor-se-á dos 
rneios necessários para o exercIcio de suas atribuiçOes e sera definida no Regimento Interno por 
decreto, sendo que a estruturacAo, competências e funcionamento do Conselho serào 
especificados e aprovados pelo conselho deliberativo e por ato do prefeito. 

Art. 40 - Integrará a estrutura do Conselho Municipal dos Direitos da Muiher - CMDM urn 
Conseiho Deliberativo composto por (01) urna presidente dentre as 14(quatorze) representantes 
que serAo denominadas Conselheiras, nomeadas pelo Prefeito e será constituIdo por 07 (sete) 
representantes do poder püblico e 07 (sete) dos segmentos da sociedade civil que tenharn 
contribuldo de forma significativa em beneficio dos direitos da mulher, corn mandato de 04 anos, 
sendo que, o termino do rnandato dos rnembros do Conselho Deliberativo coincidirá corn o do 
Prefeito Municipal, podendo ser reconduzido por igual perlodo. 

Parágrafo primeiro - A presidente do Conselho Municipal da Mulher - CMDM será escoihida 
em plenária dentre as Conselheiras do poder ptThlico e da sociedade civil, que integrarn o 
Conseiho e designada pelo Prefeito, devendo se observar alternãncia entre a sociedade civil e o 
poder püblico. 

Parágrafo Segundo - 0 titular do órgao ou entidade governarnental indicará seu representante,. 
que poderá ser substituldo, rnediante nova indicacAo. 
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Paragrafo Terceiro - As representantes da Sociedade Civil serào eleitas em foro próprio, com 
registro em Ata especIfica, observada a indicaçAo dos representantes da sociedade Civil por 
entidades não governamentais a serern eleitos em Assembléia previamente convocada. 

Parágrafo Quarto - As funcôes de membro do conseiho Deliberativo e da Presidente nâo seräo 
remuneradas, mas consideradas serviço piblico relevante. 

Art. 5° - 0 Conseiho Municipal dos direitos da Muiher - CMDM contará também corn 01 (uma) 
funcionaria efetiva, corn cargo ern cornissAo (sendo necessário negociar corn o Prefeito, devido 
ser importante para o funcionamento do Conselho) designado pelo Prefeito Municipal, que 
comporá a Secretaria Executiva, a qual caberá organizar e coordenar as atividades do Conselho. 

Art. 6° - As despesas corn a instalaçAo do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM 
e corn a execuçAo das suas atividades correrAo por conta da Secretaria Municipal de 
Desenvolvirnento Social e Cidadania, ficando instituldo a dotaçAo orçamentária desse órgAo para 
financiar as atividades do CMDM. 

Art. 7° - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Muiher (FMDM), que tern como 
objetivo principal promover recursos para a implantacAo das Poilticas Publicas para as Muiheres, 
programas, desenvolvimento e manutençâo das atividades relacionadas aos direitos da rnulher. 

Art. 80  - 0 Conseiho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM poderá solicitar ao Prefeito 
que sejam colocados a sua disposicao servidores püblicos municipais necessários para o 
atendimento de suas finalidades, sern prejuIzo de sua rernuneracAo. 

Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sun publicacão, revogadas as disposicoes em 
contrário. 

Salinas, 15 de dezembro de 2006. 

JOSE ANTONIO PRAT S 
Prefeito Municipal 
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