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LEI NO. 1.914, DE 03 DE AGOSTO DE 2021.

DispÕe sobre a criação do Conselho Municipal
Mulher no âmbito do Município de Brumado, ê
outras providências.

O Prefeito do Município de Brumado, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuiçóes legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona a
presente lei.

AÍt. 1o - Ficâ criado o Conselho Municipal da Mulher- CMM, órgão mnsultivo e
deliberativo, que tem por Íinalidade formular e promover pollticas, medidas e açôes
para a gaIantia dos direitos da Mulher.

Art. 20 - Respeitadas as competências exclusivas do Legislativo e do Executivo
municipal, compêtê precipuamente ao Conselho Municipalda Mulher:

I - Desenvolver estudos, pÍojetos, dêbates e pesquisas relativas à condição da
Mulher, visando a eliminação das discriminações que a atingem e a ampliaçáo dos
seus diÍeitos;

ll - Colaborar com os demais órgãos e entidades da administraçáo Municipal no
que se refere à Mulher;

lll - lncorporar preocupaçõês e sugestÕes manifestadas pela sociedade e
opinar sobre dênúncias que lhes sejam encaminhadas;

lV - Criar instÍumentos concretos que assegurêm a participaÉo Íeminina em
todos os setores da atividade Municipal, ampliando a possibilidade de emprego para a
Mulher;

V - Promover articulaÉês, intercâmbios e convênios com instituiçóes públicas
ê privadas, com â Íinalidade de implêmentar políticas, mêdidas e açÓes objêtos do
Conselho;

Vl - prêstar assessoria direta ao Executivo nas questÕes e matérias reÍerentes
aos Direitos da Mulher e promoção da igualdade entrê os gêneros;
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Vll - fiscalizar e exigir o cumprimênto da legislação em vigor, relacÍonada aos
direitos da mulher.

Art. 3" - O Conselho Municipal da Mulher será constituído de 14 (câtoze)
conselheiras, com 4 (quatro) suplentes, nomeadas pelo chefe do executivo Municipal,
assim indicâdâs:

I - Uma representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

ll - Uma representante dos advogados indicâda apela OAB Sub-Secção de
Brumado;

lll - Uma representante dentre os proÍissionais de saúde do municlpio de
Brumado;

lV - Uma mulhêr de reconhecida capacidade política, cientíÍica ou cultural,
residente no município e com destacada atuaçáo em prol dos direitos das Mulheres;

V - Uma representante da Câmara Municipal de Brumado;

Vl - Uma representante do CONSEG;

Vll - Uma representante de cada uma das seguintês áreas dê atuaÉo do
Poder Executivo Municipal:

Desenvolvimento social;

Educaçáo;

Procuradoria jurídica;

Saúde.

Vlll - Uma representante do ministério público;

lx - Uma representante da defensoria pública;

X - Uma representante da polícia civil;

Xl - Uma representante da polícia militar.

ParágíaÍo Único - Com exceÉo do inciso lV, a indicaçáo para nomeaçáo das
conselheiras de que tratam este artigo sêrá feita mediantê indicaçáo prévia das
respectivas entidades a que são vinculadas.
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Art. 40 - As funções de conselheiras náo sêráo remuneradas, mas mnsideradas
serviço público relevante.

Art.50 - O mandato das conselheiras será de 02 (dois) anos, permitida a
recondução apenas uma vez.

Art. 60 - CabeÍá ao Conselho Municipal da Mulher eleger uma @missão
executiva mmposta de 05 (cinco) membros assim discÍiminados:

- Presidente;

- Vice-presidente;

- Secretária geral;

- 1o Tesoureira;

- 20 Têsourêira.

Art. 70 - Compete à executiva do Conselho Municipal da Mulher:

l- Convocar e presidir as sessÕes mensais ordinárias e eÍraordinárias do
Conselho Municipal da Mulher;

ll - Cumprir e encaminhar as resoluçóes deliberadas pelo Conselho Municipal
da Mulher;

lll - Deliberar nos casos de urgência ad referendum do Conselho e decidir
sobre medidas administrativas;

lV - Delegar tarefas a membros do Conselho, quando julgar convêniente-

Art. 8o - Ao Conselho Municipal da Mulhêr é facultado Íormar comissÕes
pÍovisórias ou permanentes, objêtivando apresêntar proietos a propoÍ medidas que
contribuam para a concretização de uma polÍtica pública em favor das Mulheres
Brumadenses.

Art. 90 - O Conselho Municipal da Mulher reunir-se-á mensalmentê, na ío
semana de cada mês e extraordinariamênte quando assim convocado pêla executiva.

Art. '10 - A abrângência da organização e do funcionamento do Conselho
Municipal da Mulher será estabelecida pelo Regimento lntemo, que poderá
complementar as competências e atribuiçÕês deÍinidas nesta Lei.
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AÍt. í í - O prefeito diligenciaÉ a nomeaÉo dos membros do Conselho
Municipal da Mulher nos 30 (trinta) dias seguintes â publicaÉo do ato de sua cÍiação.

An. 'l.2 - O executivo colocará à disposição do Conselho equipamentos
ne@ssários ao sêu funcionamento, bem como local paÍa realização de suas reuniões.

Aí. í3 - Esta lei entraÉ êm vigor na data de sua publicação.

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, rêvogadâs as
disposiçÕes em contrário.

Gabinete do PreÍeito Municipal de Brumado, 03 de agosto de 2021.
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Ed uardo Lima Vascoícelos-
Prêfêito Municipal

Carlosüagho de Souza Novais
Secrêtário Municipal da Administração


