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Projeto de Lei nº 009/2020 
De 04 de setembro de 2020 

 
Autoriza o Executivo Municipal a 
Criar a Secretaria Municipal de 
Políticas Públicas para Mulher e dá 
outras providências. 

 
O Excelentíssimo senhor José Delcicley Pacheco Viegas, Prefeito 

Municipal de Melgaço, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais 
constitucionais, prevista na Lei Orgânica Municipal, bem como o parágrafo único 
do artigo 38 da Lei nº 599, de 01 de abril de 2011, apresenta a esta respeitável 
Câmara Municipal de Melgaço, o presente projeto de lei, para discussão e 
aprovação. 

Faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica criada a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para 

Mulher. 
 
Art. 2º. A Secretaria prevista no art. 1º desta Lei, que tem como 

finalidade assessor, assistir, apoiar, articular e acompanhar ações, programas e 
projetos voltados à mulher, compete: 
 

I – Dar assessoramento às ações políticas relativas à condição de 
vida da mulher e ao combate aos mecanismos de subordinação e exclusão que 
sustentam a sociedade discriminatória, visando buscar a promoção da cidadania 
feminina e da igualdade entre os gêneros; 

 
II – Prestar apoio e assistência ao diálogo e à discussão com a 

sociedade e os movimentos sociais no Município, constituindo fóruns municipais 
para articulação de ações e recursos em políticas de gêneros e, ainda, participar 
de fóruns, encontros, reuniões, seminários e outros que abordem questões 
relativas à mulher; 
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III – Efetuar assessoramento ou assistência à reestruturação ou a 
alteração estrutural do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM); 

 
IV – Dar assessoramento a diferentes órgãos do governo e articular 

programas dirigidos à mulher em assuntos do seu interesse que envolva saúde, 
segurança, emprego, salário, moradia, educação, agricultura, raçoa, etnia, 
comunicação, participação política e outros; 

 
V – Prestar assistência aos programas de capacitação, formação e 

de conscientização da comunidade, especialmente do funcionalismo municipal; 
 
VI – Prestar assessoramento ao Prefeito do Município de Melgaço 

em questões que digam respeito aos direitos da mulher; 
 
VII – Acompanhar o cumprimento da legislação que assegura os 

direitos da mulher e orientar o encaminhamento de denúncias relativas à 
discriminação de mulher; 

 
VIII – Promover a realização de estudos, de pesquisas, formando 

um banco de dados ou de debates sobre a situação da mulher e sobre as políticas 
públicas do gênero; 

 
IX – Efetuar intercâmbio com instituições públicas, privadas, 

estaduais, nacionais e estrangeiras envolvidas com o assunto mulher, visando à 
busca de informações para qualificar as políticas públicas a serem implantadas; 

 
X – Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser 

designadas pela autoridade superior; 
 
XI – Constituir-se em um centro de documentação e informações 

disponibilizando bibliografia e documentários com caráter educativo sobre as 
temáticas que envolvam as relações de gêneros, violência de gênero e outros; 
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XII – Assegurar na elaboração de projetos de pesquisa para 
subsidiar estudos e definir prioridades em relação às demandas e necessidades 
básicas das mulheres de Melgaço; 

 
XIII – Articular na perspectiva de redes, ONGs, movimentos sociais, 

fóruns de mulheres, subsídios para o Conselho Municipal dos direitos da Mulher, 
visando a elaboração e execução de políticas públicas que contemplem a 
equidade de gênero; 

 
XIV – Assegurar na elaboração de projetos que possam ser 

executados por segmentos governamentais e não governamentais que 
proponham medidas para garantir a igualdade entre os sexos, capacitem as 
mulheres para participar de mercado de trabalho e acabem com a discriminação; 

 
XV – Criar uma articulação com grupos de mulheres e/ou lideranças 

de bairro para estabelecer um elo entre a realidade das mulheres, sujeitos do 
cotidiano, e as propostas técnico-acadêmicas. 

  
Art. 3º. Compete a Secretaria de Administração da Prefeitura 

conjuntamente com os demais órgãos da administração, proporcionar à Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas para Mulher os meios necessários ao seu 
funcionamento e cumprimento dos seus objetivos. 

 
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no Orçamento 

do Exercício de 2021 as despesas decorrentes desta Lei, incluindo as suas 
dotações devidas até o valor de R$ 80.000,00 anuais do orçamento programa do 
Município destinadas à manutenção das atividades de custeio, relativas a esse 
projeto. 

 
Classificação Orçamentária: 
Função 14 – direita da Cidadania 
Sub Função 422 – direitos Individuais e Coletivos 
Programa 0406 – Implantação da Desigualdade Social 
Atividade 2.137 – Manutenção da Secretaria Municipal de Política 

Públicas destinadas a Mulheres 
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Valor: R$ 80.000,00 
 

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Conselho 
Municipal da Mulher, conforme legislação em vigor. 

 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

 
Plenário Francisco Mamede, 
Em 14 de dezembro de 2020. 

 
Raimundo de Jesus Pereira Lima 

Presidente 
 

José Nilson Ferreira Rocha 
1º Secretario. 

 
José Antonio Souza Ramos 

2º Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


