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N". 1.844 DE 24 DE SETEMBRO DE 20T8.

"ALTERA A LEI MUNICIPAL N". I.703, DE ()I DE ABRIL DE

2016, QUE INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DOS

DIREITOS DA MULHER, EM CONtr'ORMIDADE COM A LEI
ESTADUÀL NO 7.8I5/2002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

e.rT

O Prefeito Municipal de Jaciara, ÀBDULJABAR GÀLVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais, faz saber

que a Câmara de Vereadores aplovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. lo - O caput do artigo 5' da Lei Municipal 1.703, de 0l de Abril de 2016, passaÍá a ler â seguinte Íedação:

Art. 5". O Conselho Pleno será presidido pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do Município

de Jaciara e será composto por quatro Conselheiras represehtantes da Sociedqde Civil e quatro Conselheirqs

representantes do Governo, totalizando oito integrqntes, mais §uqs respectivas suplentes.

Art. 2" - O parágrafo primeko do artigo 5" da Lei Municipal 1.703, de 0l de Abril de 2016, Passará a ter a seguinte

redação:

§ l" - Ás Conselheiras e suplentes representantes da Sociedade Civil serão nomeadas por ato do Poder Executivo, de§de

que devidamente eleitas por coníerencias ou indicações da sociedade citil e governqmental.

ABDULJ OHAMMAD
Prefeito M 7 a2020

RONIEVO A SILVA
Secretário Municipal de A inanças - PoÍaria N' 02/2018

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra
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Art. 3' - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaçâo, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _EM24 DE SETEMBRO DE 20I8.

Art.37 caout CF/88
Este documento fora afixaàõ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'29 DE 09 DE MAIO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta Casa de Leis,

PROJETO DE LEI N'29 DE 09 DE MAIO DE 2018 O QUAL INSTITUI O

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, EM CONFORMIDADE

COM A LEI ESTADUAL N" 7.815/2OO2,EDAOUTRAS PROVIDENCIAS.

Trata-se de Pro.leto de Lei elaborado a fim de conigir alguns equivocos da LEI No

1703 DE O1 DE ABRIL DE 2016, sendo a presente Lei de melhor aplicabilidade,

garantindo o funcionamento e eÍetividade do conselho Municipal da Mulher, para

que ele possa atender sua finalidade precípua.

Assim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência e demais

Edis, no sentido de que, após as necessárias apreciaçÔes, possam transformar em

Lei, o Projeto, nos termos das normas legais e procedimentos atinentes à matéria

em comento

E a justificativa

Íffi-
lrrc Ul I
IR,JEr 4-,
:úr.Et

www.jaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 

,l.O75

CentÍo _ Jacrarô-t4T // 7AB2O-OOO

JACIARA
covriro r! ntcrt^r Dl

IEgI



".IEEE.w&
{G&

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 09 DE MAIO DE 2O18.

ABDULJA RG MOHAMMAD

Prefeito Municipal

AO EXCELENTíSSIMO SENHOR

CLOVES PERETRA DA SILVA

MD PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI N'29 DE 09 DE MAIO DE 2018

,INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DOS

MULHER, EM CONFORMIDADE COM A LEI

7.81512002, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS'

DIREITOS DA

ESTADUAL N'

O Prefeito Municipal de Jaciara, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de

suas atribuiçóes legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele

sanciona a presente Lei:

Da N atu reza e Finalidade

CAPITULO II

Das Competências e Atribuições

Att 2" - O Conselho IVlunicipal dos Direitos da Mulher do município de Jaciara tem

----Õ]Gl
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CAPITULO I

Art. 1. - Fica criado o conselho Municipal dos Direitos da Mulher do MunicÍpio de

Jaciara, regido por esta Lei, vinculado à Secretaria de Assistência Social, com

finalidade de elaborar e implementar, em todas as esferas da Administração Pública

no âmbito municipal, políticas públicas sob a ótica de gênero, destinadas a garantir a

igualdade de oportunidades e de direitos de homens e mulheres, de forma a

assegurar à população feminina o pleno exercício de sua cidadania, sendo seu

funcionamento regulado por Regimento lnterno a ser elaborado.



ESTAOO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

l- promover a cidadania feminina e a equidade nas relaçÔes sociais de gênero,

prestando assessoria aos órgãos do Poder Público, emitindo pareceres e

acompanhando a elaboração de projetos desenvolvidos;

ll - promover e estimular ações voltadas para a capacitação profissional das

mu lheres;

lll - promover e articular a integração dos Programas, nas diversas instâncias da

Administração Pública, o que concerne às políticas públicas para a igualdade de

direitos e oportunidades entre mulheres e homens;

lV- implementar, monitorar e avaliar as polÍticas públicas comprometidas com a

superação dos preconceitos e desigualdades de gênero, desenvolvendo ações

integradas e articuladas com as instituiçÕes governamentais e não-governamentais;

V - estabelecer articulações com os organismos de defesa das mulheres em

âmbito nacional e internacional;

Vl - acompanhar e fiscalizar a legislação em vigor, exigindo o seu cumprimento, no

que se refere aos direitos assegurados às mulheres;

Vll - acompanhar e divulgar os trâmites dos projetos de lei que dizem respeito à

condição da mulher, nas casas Legislativas Nacional, Estadual e Municipais;

Vlll - propor medidas normativas que proíbem a discriminação contra a mulher;

lX - propor medidas normativas que modifiquem, revoguem ou derroguem leis,

regulamentos, usos

m ulheres;

e costumes que consistam em discriminação contra as

X - manter permanente articulação com o movimento de mulhe

o anlsmos overnamentais de o aos direitos da mulher

os

RUB
www.jaciara,mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. AntÔnio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

r

JACIARA

CLIJ
Íomo

IEEI.
co§üuriDo uMÁ iov^ írllorlr

l/



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVÉRNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Xl - divulgar as resoluçÕes, documentos, tratados e convençÕes internacionais

referentes às mulheres, firmados pelo Governo brasileiro, estabelecendo estratégias

para sua efetividade;

Xll - promover intercâmbio e firmar parcerias com organismos públicos,

governamentais e não-governamentais ou privados, nacionais ou internacionais,

com o intuito de implementar o programa de Ação do Conselho Municipal de Direitos

da Mulher do Município de Jaciara/MT;

Xlll - praticar outros atos, pertinentes à melhoria nas condiçóes de vida e direitos

da mulher, que oficialmente lhe forem, atribuídos, desde que não contrariem esta Lei

e o Regimento lnterno.

CAPÍTULO III

Da Estrutu ra

Art. 3o - o conselho Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Jaciara é

constituído com a seguinte estrutura:

1 - Conselho Pleno;

2 - Presldência;

3 - Comissão Técnica Permanente e,

4 - ComissÕes Especiais Temporárias.

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CAPITULO IV

Do Conselho Pleno

Seção 1

Da Constituição e Composição

Art. 5.o - O conselho Pleno será presidido pela Presidente do conselho Municipal

dos Direitos da Mulher do Município de Jaciara e será composto por quatro

conselheiras representantes da sociedade civil e quatro conselheiras

representantes do Governo, totalizando oito Integrantes, mais suas respectivas

suplentes.

§ 1' - As Conselheiras e suplentes representantes da Sociedade

nomeadas por Ato do Poder Executivo, desde que devidamente

conferencias ou indicaçôes da sociedade civil e governamental.

Civil serão

eleitas por

ou
§ 2. - As Conselheiras e suplentes representantes do Governo serão nomeadas por

Ato do Poder Executivo, desde que indicadas previamente pelos órgãos

entidades públicas elencadas.

§ 3" - As suplentes poderão ser convocadas para as

Deliberativo e passarão à condição de titulares nos

impedimento das Conselheiras efetivas.

reuniôes

casos de

do Conselho

vacância ou

ww,ME|A
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Art. 4.0 - O Conselho tem caráter deliberativo e é formado por todas as conselheiras,

representantes da Sociedade Civil e dos Orgãos deste Estado Federativo, de forma

paritária, obedecidas as disposiçôes da Lei.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6" - O Conselho Pleno deverá ser composto pelas diversas expressões do

Movimento Organizado de Mulheres instalados no Munícipio de Jaciara Mato

Grosso.

Parágrafo Unico - Caberá ao Conselho Pleno estabelecer os critérios eletivos para

a sua composição subsequente, observando que a nomeação deverá ser

preenchida de processo de consulta amplo e público às instituiçÕes referidas no

caput deste artigo.

Art. 70 - O mandato das conselheiras será de dois anos, podendo haver a

recondução.

Art. 8" - A Conselheira ou conselheiro Titular que não comparecer, a três reuniÕes

ordinárias consecutivas e/ou a cinco intercaladas, sem que haja ,iustificativa

registrada em ata, deixará de integrar o conselho Pleno, sendo substituída por seu

suplente, que se integrará ao conselho até o final do mandato para o qual fora

nomeada titular.

Parágrafo unico - A conselheira excluída das deliberaçÔes do conselho deverá

ser notificada formalmente, assim como a entidade que representa, no prazo de

quinze dias, após o registro de sua exclusão em Ata de reunião ordinária ou

extraordinária.

Seção ll

Do Funcionamento

Art. 9' O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mes, e

extraordinariamente, por convocaçáo da Presidente, ou através de requerimento por,

no mínimo, três Conselheiras e/ou Conselheiros.

oCMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

§ 1' - Na primeira reunião do ano será aprovado o calendário anual das reuniões

ordinárias, e deverá ser amplamente divulgado.

§ 2" - Para as reuniÕes ordinárias e extraord iná rias, as Conselheiras serão

convocadas por escrito, no prazo mínimo de 72 horas que antecedem o evento

§ 3.o - As reunióes deverão ser realizadas com a presença mínima de 50% das

Conselheiras, após meia hora da primeira convocaçáo, a reunião realizar-se-á com

qualquer número de representantes.

Art. 10o - as deliberações do conselho, observado o quórum estabelecido no n 3'

do Art. 9'serão tomadas por maioria simples de suas integrantes, mediante votação,

especÍficas para cada matéria as decisões serão consignadas em ata devidamente

assinada por todas as conselheiras.

Parágrafo único: A presidente do conselho municipal dos direitos da mulher terá voto

nominal e de qualidade.

Art. 11o - O CMDM tem competência para deliberar sobre

| - Os planos anuais e plurianuais das atividades do próprio conselho;

ll- CriaÇão e alteração do seu Regimento lnterno;

lll- Licenças e substituiçôes de conselheiras;

lV - Encaminhamentos que lhe sejam enviados e que digam respeito à mulher,

bem como proposiçôes, observado o Âmbito municipal de competência;

V - Ratificação de convênios, protocolos e acordos com Ór

Estaduais Nacionais lntern acion ais

S
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Vll Convocação de dirigentes institucionais, governamentais e nào

governamentais para prestar informaçÔes sobre atividades que envolvam questóes

afetas às mulheres.

Seção lll

Das AtribuiçÕes

An. 12" - São atribuições dos conselheiros (as)

| - Participar e votar nas reuniÕes;

ll - Apresentar relatórios das matérias e pesquisas em curso e quando concluídas;

lll - Propor e requisitar estabelecimentos que sejam pertinentes à apreciação do

assunto em pauta;

lV - Promover e apoiar o intercâmbio e a articulação entre as instituiçÕes

governamentais, náo governamentais e privadas, observado o âmbito de atuação

conselho municiPal;

V - lmpulsionar e acompanhar a implementação de políticas de gênero;

Vl - Pesquisar, documentar e buscar soluçÕes para as necessidades da população

lacrarense;

Vll - Sensibilizar, mobilizar a sociedade para a eliminação dos

discrimina Ões contra a mulher

itos e

www.jaciaÍa.mt.9ov.bÍ
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Vl - Instituição de comissÕes consultivas.



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

X - Desempenhar atividades atribuídas pela presidente

deliberação do conselho pleno.

Vll - Propor a instituição de comissões especiais e temporárias;

eas aprovadas por

CAPiTULO V

Da Organizaçáo e Administração do Conselho de Direitos da Mulher

Municipio de Jaciara-MT

Seção 1

Da Presidência

Art . 13 " - A Presidência do conselho será exercido por uma Presidente uma Vice-

Presidente e uma secretária sendo todas conselheiras Titulares do CMDM '

§ 1 - O mandato será de dois anos, permitida a reconduçáo ao cargo por mais um

mandato, obedecendo ao quórum mínimo de dois terços de suas integrantes,

§ 2 - A escolha dos membros da Presidência será feita através de eleição entre as

conselheiras;

§ 3 - Somente as conselheiras titulares poderão votar e serem votadas nos cargos

pertinentes à

CMJ
FLS
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lX - Cooperar com as comissoes instituídas na estrutura deste conselho,



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEIÍO

Presidência do Conselho:

Art. 14" - Sáo atribuiçoes da Presidência do conselho Municipal dos direitos da

mulher do

MunicÍpio de Jaciara

l- Presidir o conselho, coordenando e supervisionando suas atividades;

ll - Assegurar a permanente integração dos órgáos e entidades que compÕem o

Conselho;

lll - Representar o conselho Municipal ou se fazer representar perante

autoridades, bem como em eventos, tanto nacionais quanto internacionais;

lV - Requisitar recursos humanos, preferencialmente com capacitação nas

questÕes de gênero, e materiais necessários à execução das atribuições deste

conselho de direitos;

v - comunicar diretamente aos órgãos do Poder Executivo Municipal e demais

autoridades, representativas, as recomendaçóes emanadas do pleno do conselho,

solicitando as providências necessárias;

Vl - Expedir resoluçÕes, com o referendum do conselho Pleno, relativas à

execução das atividades administrativas deste conselho;

Vll - Cumprir e fazer cumprir o Regimento lnterno'

Art. 15' - Nos exercicios de suas funções especÍficas no Conselho

Direitos da Mulher a Presidente receberá:
CMJ
FL a
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

| - Convocar reuniôes ordinárias e extra-ord iná rias;

ll - Autorizar a representação de matéria nas reuniÔes do Conselho Deliberativo

por pessoa que náo seja conselheira;

lll- Homologar os atos específicos em cada reunião;

lV - Apresentar ao Conselho Pleno, para aprovação o plano plurianual de

atividades e o relatório de atividades do Conselho;

V - Praticar os demais atos necessários ao cumprimento das finalidades da CMDM

que Ihe forem oficialmente atribuídos.

Art. 16' - A Vice-presidente substituirá a Presidente em casos de impedimento, e

suceder-lhe-á na vacância da funçáo, antes do término do mandato.

Parágrafo único - A Vice-Presidente além das atribuiçóes que lhe sáo conferidas

como membro do Conselho Pleno, auxiliará a Presidenta sempre quando for

convocada para atividades especiais.

Art. 17' - Será atribuição da Secretária, além das atribuiçÔes que lhe são

conferidas como membro do CMDM:

I - Assessorar os trabalhos do CMDM no desempenho de suas funções;

ll - Providenciar o atendimento das consultas formuladas pelo Poder PÚblico a este

Conselho de Direito;

www.jaciara.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

lll - Assessorar a Presidente quanto à emissão de pareceres em matérias relativas

a mulher, promovendo os encaminhamentos cabíveis aos órgão competentes;

lV - Coordenar a elaboração do Relatório Anual das atividades do Conselho;

V - Praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades do Conselho

que lhe forem atribuídos.

Seçáo ll

Da Comissáo Técnica Permanente

Art. 18" - A Comissão Técnica Permanente será composta por servidoras públicas

indicadas pelo Conselho cuja disponibilidade deverá ser negociada com o dirigente

da respectiva instituição onde a servidora estiver vinculada'

Art. 19o - A Comissão Técnica Permanente proporá ao conselho Pleno

constituição de comissões Especiais Temporárias, de acordo com a necessidade.

a

CMJ
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§ único - A função primordial da comissão Técnica Permanente será de

assessorar as atividades da Presidência do conselho Pleno, assim como das

comissÕes especiais temporárias constituÍdas.

Art. 20. - As ComissÕes Especiais Temporárias serâo compostas por servidoras

públicas e conselheiras com conhecimento técnico especÍfico na área requerida

coordenadas por uma conselheira indicada pelo Conselho Pleno /\./
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DtsPosrÇÕES GERAIS E TRANSITORIAS

An.24'- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçáo, revogando-se as

disposiçÕes em contrário, especialmente a no LEI No 1703 DE 01 DE ABRIL DE

2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL - EM 09 DE MAIO DE 2O1B

ABDULJAB OHAMMAD

Prefeito MuniciPal - 017 a2020

RONIEVON MI DA SILVA

Secretário Municipal de Administ oe inanças- Portaria no 0212018

LUCIANA CRISTINA OOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania CMJ

RUB

(

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1,O75

Centro - Jaciara-MT // 7882O'OOO

JAC!ARA
6OVár{O nUNrcl?^t oc

iEt
coxrnúiDo ua^ tovÀ B6rôn^

ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO VI

Art. 23. - Os casos omissos e as dúvidas que emergirem da aplicação desta Lei,

serão Solucionados pelo Conselho Pleno.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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PROJETO DE LEI N9 2912018. INSTITUI O CONSELHO

MUNICIPAL DOS DIRE OS DA MULHER, EM CONFORMIDADE

coM A LEr ESTADUAL Ne i.gtsl2oo2, E DÁ ourRAs

PRovrDÊNctAs.

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a instituição do Conselho

Municipal dos Direitos da Mulher.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANALISE JURIDICA

O Projeto de Lei versa sobre matéria constante na Lei do Município de

Jaciara ne L7O3/2O76, de 01 de abril de 2016, em que: "lnstitui o Conselho Municipal

dos Direitos da Mulher, em conformidade com a Lei Estadual na 7.8L5/2O02, e dá

outras providências", em anexo.

Portanto, o teor do Projeto de Lei já se encontra regulamentado no

Município, neste caso o ideal é fiscalizar e cobrar o cumprimento da Lei em apreço, e

com outra legislação, apenas implementar as mudanças e modificações que

efetivamente se pretende alterar na legislação existente.
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ESTADO DE MATO GROSSO

Caso ainda, Vossa Excelências, entendam que a matéria é diferente, por

em alguns trechos mostrar-se mais abrangente, colaciono o parecer jurídico ne.

OO7 /2016 que analisou o Projeto de Lei que deu origem a Lei ne 1.703/2016:

Relatorio

A ComunicaÉo lnlerna no 007/20'16 encâminhada pela

Comissáo de Constiluição, Justiça e Redaçáo solicita análise e parecer sobre a

regularidadê e constitucionalidade do Poeto de Lei no 007/20'16, de iniciativa

do poder executivo.

O Projeto de lei institui o Conselho Municipal dos Direitos da

l\4ulher, em conformidade com a Lei Estadual no 7.81512012, e dá outras

providências.

Fundamentacáo:

O PÍojeto de Lei institui o Conselho Municipal dos Direitos da

Mulher, trata-se de matéria aÍeta ao interesse público municipal, art. 40, '15 e 34

da Lei Orgánica Municipal, e Artigo 30 da Constituição Federal.

Art. 4' - No Exercicio de sua autonomia o Municlpio editará leis, expedirá

atos e adotará medidas pertinente aos seus interesses, nec€ssidade da

administração e ao bem estar da populaçáo.

Art. '15'- Compete privativamente ao Municipio:

l- legislaÍ sobre assuntos de interesse local e suplementa. as

legislaçôes federal e estadual no que couber;

Vll - ordenar as atividades uÍbanas:

A.t. 34 - Cabe a Câmara Municipal, com sançáo do Prefeito, dispor

sobre todas as matérias akibuldas, explicitas ou implicitamente para o

Município pelas Constituiçóes Federal e Estadual:

V - diretrizes gerais de desenvolvimento urbano, plano diretor, plano

controle de uso, do parcelamento e de ocupaÉo do solo urbanoi

CF Art. 30 Compete aos Municipios:

| - legislar sobÍe assuntos de interesse local;

Oesta forma, a decisáo de criar o conselho é exclusiva do

municipio. Mas é fundamental que a criação do conselho represente a vontade

politica da sociedade e não uma mera formalidade legal. Por isso o processo

de criação do conselho é mais importante do que a qualidade Íinal da lei. O

perfil do conselho, sua organização, composiçáo, funçÕes e atribuiçóes devem

resultar de ampla discussão com a comunidade. Sendo desla forma,

interessante a realização de audiências públicas com a comunidade.

lmportante colacionar quanto à questáo que a Lei Orgânica do

municipio dispóe na sEÇÃo lll DA ASslsTÊNclA soclAL sobre o conselho

Municipal da Condição Feminina que possui denominaÉo similar.

Art 133 - Ficam criados, como órgãos de assessoramento social do

Podeí Executivo, com constituição de Íunçóes deÍlnidas em lei:

2

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

Vl - O Conselho Municipal da Condição Feminina. (Red. Emenda n'

01t92)-.

PaÍágrafo 1'- lntegrarâo esses Conselhos Municipais os órgão§

municipais ligados à saúde, a educâçáo, a cultura, a promoçào e

assistência social, âo trabalho, ao esporte e lazêr. (Red. Emenda n"

01t92).

Parágrafo 3" - Na composação do Conselho Municipal da CondiÉo

Feminina, fica asseguÍado a presença de repÍesentantes dos

movimentos organizados de mulheres, bem como outras entidades

sindicais, cujas bases sejam pÍedominantemente femininas, e

representantes do Legislativo Municipaldo sexo Íeminino . (Red. Emenda

n'01/92).

Parágrafo 4' - O Conselho Municipal da CondiÉo Feminina deverái

i- cíiar mecanismo para garantir, perante a sociedade, a imagem

social da mulher como cidadã, em igualdade de condiÉo com o homem;

ll - divulgar freqüentemente nos meios de comunicaçâo do

MunicÍpio:

a) os direitos asseguÍados à mulher nas Constituições Fedêral e

Estadual, e nesta LeiOrgânica.

b) A violência Ílsica que atinge a mulher. (Red. Emenda n'01/92).

Desta forma, já há previsáo da Lei orgânica da criaÉo de um

conselho municipal de direitos da mulher, com oulra nomenclalura. No site da

Transparência da prefeitura náo há menção sobre a eÍetiva existência do

conselho. Portanto, a fim de melhor consolidação seria prudente encaminhar

ao executivo pedido de informaçóes ê realizaçóes de audiências públicas com

a comunidâde.

Parecer:

Pressupostos Íormais obedecidos. i4atêÍia afeta âo interesse

público municipal. Submeta-se as Comissôes e Plenário.
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Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da

apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é no

sentido de que o teor do Projeto de Lei já se encontra regulamentado no Município de

Jaciara, através da Lei Municipal np f.7O3/2O16. Caso ainda, Vossa Excelências,

entendam que a matéria é diferente, por em alguns trechos mostrar-se mais

abrangente é importante que observem as ressalvas realizadas na fundamentação.
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa,

verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as

formalidades legais e regimentais viSentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a

quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2OO7, p. L341.

É o parecer.

Jaciara/MT,25 de maio de 2018.

l-\\'i*-
MICHET KÀbPES

oAB/MT 14.18s
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@Leis

INSTITUIO CONSELHO
MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER,
EM CONFORMIDADE
COM A LE! ESTADUAL NO 7,8L512002,
e oÁ ournAs PRovtDENclAS.

O Prefeito l/unicipal de Jaciara, ADEMIR GASPAR DE LIMA, no uso de suas atribuições

legais, faz saber que a Câmaía de Vereadores aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Capítulo I

DA NATUREZA E FINALIDADE

!@ Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do lúunicípio de Jaciara,

regido por esta Lei, vinculado à Secretaria de Assistência Social, com finalidade de elaborar

e implementar, em todas as esferas da Administração Pública no âmbito municipal,

políticas públicas sob a ótica de gênero, destinadas a garantir a igualdade de

oportunidades e de direitos de homens e mulheres, de Íorma a assegurar à população

feminina o pleno exercício de sua cidadania, sendo seu Íuncionamento regulado por

Regimento lnterno a ser elaborado.

Capítulo ll

DAS coMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES

E@l O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Jaciara tem as

seguinles competências:

| - promover a cidadania feminina e a equidade nas relações sociais de gênero, prestando

assessoria aos órgãos do Poder PÚblico, emitindo pareceres e acompanhando a

elaboração de proletos desenvolvidos;

ll - promover e estimular ações voltadas para a capacitação proÍissional das mulheres;

lll - promover e articular a integração dos Programas, nas diversas instâncias da

Adminasúação Pública, o que concerne às políticas públicas para a igualdade de direitos e

oportunidades entre mulheres e homens;

lv - implementar, monitorar e avaliaÍ as políticas públicas comprometidas com a superação

dos preconceitos e desigualdades de gênero, desenvolvendo ações integradas e

articuladas com as instituiÇões goveÍnamentais e não-governamentais;

1.t8

*

Lei ordinária 1703/2016 - LeasMunicipais.com.br

i?xmfiua;fu-l

LEI NO 1703 DE O]- DE ABRIL DE 2016



Leis 2lB
Mun crpors

V - estabelecer articulaçÔes com os organismos de defesa das mulheres em âmbito

nacional e internacional;

Vl - acompanhar e fiscalizar a legislação em vigor, exigindo o seu cumprimento' no que se

refere aos direitos asseguÍados às mulheres;

Vll - acompanhar e divulgar os trâmites dos projetos de lei que dizem respeito à condição

da mulher, nas Casas Legislativas Nacional, Estadual e Municipais;

Vlll - propor medidas normativas que proíbam a discriminação contra a mulher;

lX - propor medadas normativas que modiÍiquem, revoguem ou derroguem leis,

regulamentos, usos e costumes que consistam em discriminaçâo contra as mulheres:

xl - divulgar as resoluções, documentos, tratados e convenções internacionais reÍerentes

às mulheres, Íirmados pelo Governo brasileiro, estabelecendo estratégias para sua

eÍetividade:

xll - promover intercâmbio e Íirmar parcerias com organismos públicos, governamentais e

não-governamentais ou privados, nacionais ou internacionais, com o intuito de implementar

o programa de AÇão do Conselho lvlunicipal de Direitos da Mulher do Município de

Jaciara,/MT;

Xlll - praticar outros atos, pertinentes à melhoria nas condiçÕes de vida e direitos da

mulher, que oficialmente lhe forem, atribuídos, desde que não contrariem esta Lei e o

Regimento lnterno.

Capítulo lll

DA ESTRUTURA

EEI O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Jaciara é constituído

com a seguinte estrutura

1. Conselho Pleno:

2. Presidência;

3. Comissão Técnica Permanente e,

4. Comissões Especiais Temporárias

Capítulo lV
DO CONSELHO PLENO

Seção I

Lei Ordinária 1703/2016 - LeisM unicipais.com.br
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X - manter permanente articulação com o movimento de mulheres e com os organismos

governamentais de promoção aos diíeitos da mulheri
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Da ConstituiÇão e Composição

@ o Conselho tem caráter deliberativo e é Íormado por todas as conselheiras,

representantes da Sociedade Civil e dos orgãos deste Estado Federativo' de Íorma

paritária, obedecidas as disposições da Lei.

@ o Conselho Pleno será presidido pela Presidenta do Conselho Municipal dos

Direitos da Mulher do lúunicípio de Jaciara e será composto por úês conselheiras

representantes da Sociedade Civil e três Conselheiras representantes do Governo'

totalizando seis integrantes, mais suas respectivas suplentes.

§ 10 As Conselheiras e suplentes representantes da Sociedade Civil serão nomeadas por

Ato do Poder Executivo, desde que devidamellte eleitas pelo Fórum de Mulheres.

§ 20 As Corlselheiras e suplentes representantes do Governo serão nomeadas por Ato do

Poder Executivo, desde que indicadas previamente pelos órgãos ou entidades públicas

elencadas.

§ 30 As suplentes poderão ser convocadas para as reuniões do conselho Deliberativo e

passarão à condição de titulares nos casos de vacância ou impedimento das conselhelras

eÍetivas.

llsl O Conselho Pleno deverá ser composto pelas drversas expressões do Movimento

OÍganizado de Mulheres instalados no Estado de Mato Grosso.

parágrafo único. caberá ao conselho Pleno estabelecer os critérios eletivos para a sua

composição subseqüente, observando que a nomeação deverá ser preenchida de

processo de consulta amplo e público às instituições referidas no caput deste artigo.

@ o mandato das conselheiras será de dois anos, podendo haver a recondução

@ a ConselheiÍa ou conselheiro Titular que não comparecer, a três reuniões

ordinárias consecutivas e/ou a cinco intercaladas, sem que haia justiÍicativa registrada em

ata, deixará de integrar o Conselho Pleno, sendo substituÍda por seu suplente, que se

integrará ao Conselho até o Íinal do mandato para o qual Íora nomeada titular.

ParágraÍo único. A Conselheira excluída das deliberações do Conselho deverá ser

notificada formalmente, assim como a enlidade que representa, no prazo de quinze dias,

após o registro de sua exclusão em Ata de reunião ordinária ou extraordinária.

Seção ll
Do Funcionamento

@ o Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente' ,

por convocação da Presidenta, ou através de requerimento por, no mínimo, três

Lei Ordinária L703lZ0L6 - LeisMun icipais.com'br



Conselheiras e/ou Conselheiros

§ 10 Na primeira reunião do ano será aprovado o calendário anual das reuniões ordinárias,

e deverá ser amplamente divulgado.

§ 20 Para as reuniões ordinárias e extraordináÍias, as Conselheiras serão convocadas por

escrito, no prazo mÍnimo de 72 horas que antecedem o evento.

§ 30 As reuniões deverão ser realizadas com a presença mínima de 50% das conselheiras,

após meia hora da primeira convocação, a reunião realizar-se-á com qualquer número de

representantes.

!@ ur deliberações do conselho, observado o quorum estabelecido no n 30 do Art.

goserão tomadas por maioria simples de suas integrantes, mediante votação, especÍficas

para cada matéria as decisões serão consignadas em ata devidamente assinada por todas

as conselheiras.

ParágraÍo único. A presidenta do conselho municipal dos direitos da mulher terá voto

nominal e de qualidade.

@ o CMDM tem competência para deliberaÍ sobre:

l- os planos anuais e plurianuais das atividades do próprio conselho;

ll - Criação e alleração do seu Regimento lnterno;

lll - Licenças e substituições de conselheiras;

lv - Encaminhamentos que lhe sejam enviados e que digam respeito à mulher, observado

o Âmbito municipal de competência:

V - RatiÍicação de convênios, protocolos e acordos com órgãos municipais, Estaduais'

Nacionais, lnternacionais, públicos e privados;

Vl - lnstituição de comissões consultivas

vll - convocaçâo de dirigentes lnstitucionais, governamentais e não governamentais para

prestar inÍormações sobre atividades que envolvam questões aÍetas às mulheres'

SeÇão lll
Das Atribuições

!@ sao atribuiÇões dos conselheiros (as)

| - Participar e votar nas reunloes; 9,
RUB
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ll - Apresentar relatórios das matérias e pesquisas em curso e quando concluídas;

lll - Propor e requisitar estabelecimentos que sejam pertinentes à apreciação do assunto

em pauta;

lV - Promover e apoiar o intercâmbio e a articulação entre as instituições governamentais,

não governamentais e privadas, observado o âmbito de atuaÇão conselho municipal;

V - lmpulsionar e acompanhar a implementação de políticas de gênero;

Vl - Pesquisar, documentar e buscar soluções para as necessidades da população

jaciarense;

Vll - Sensibilizar, mobilizar a sociedade para a eliminaçáo dos preconceitos e

discriminações contra a mulher,

Vll - Propor a instituição de comissões especiais e temporárias;

lX - Cooperar com as comissões instituídas na estrutura deste conselho;

X - Desempenhar atividades aúibuídas pela presidenta e as aprovadas por deliberação do

conselho pleno.

Capítulo V

DA ORGANIZAçÃO E ADMINISTRNçÃO OO CONSELHO DE DIREITOS DA MULHER -

vturutcípto DE JACIARA-lvlT

Seção I

Da Presidência

@ a Presidência do Conselho será exercido por uma Presidenta uma Vice- Presidenta

e uma secretária sendo todas conselheiras Titulares do C[/'1Dlú .

§ 10 O mandato será de dois anos, permitida a recondução ao cargo por mais um mandato,

obedecendo ao quorum mínimo de dois terços de suas integrantesi

§ 20 A escolha dos membros da Presidência será Íeita através de eleiÇão enúe as

conselheiras;

§ 3o Somente as conselhearas titulares poderão votar e serem votadas nos cargos

pertinentes à Presidência do Conselho;

!@ sao atribuições da Presidenta do Conselho Municipal dos direitos da mulher do

lVunicípio de Jaciara

s/8
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| - Presidir o conselho, coordenando e supervisionando suas atividades;

ll - Assegurar a pern]aneÍtte integração dos óÍgãos e entidades que compÕem o Conselho;

lll - Representar o Conselho lvlunicipal ou se fazer representar perante autoridades, bem

como em eventos, tanto nacionais quanto internacionaisi

lV - Requisitar recursos humanos, preferencialmente com capacitação nas questões de

gênero, e materiais necessários à execução das atribuições deste conselho de direitos;

V - Comunicar diretamente aos órgãos do Poder Executivo Municipal e demais

autoridades, representativas, as recomendações emanadas do pleno do Conselho,

solicitando as providências necessárias;

Vl - Expedir resoluções, cont o referendum do Conselho Pleno, relativas à execução das

atividades administrativas deste conselho;

!@ trtos exercícios de suas Íunções especíÍicas no Conselho Municipal dos Direitos da

MulheÍ o Presidenta receberá:

I - Convocar reuniões ordinárias e extra-ordinárias:

ll - Autorizar a representação de matéria nas reuniÕes do conselho Deliberativo por pessoa

que não sela conselheira;

lll - Homologar os atos especíÍicos em cada reunião;

lv - Apresentar ao conselho Pleno, para aprovação o plano plurianual de atividades e o

relatóno de atividades do Conselho;

v - praticar os demais atos necessários ao cumprimento das Íinalidades da cMDM que lhe

forem oficialmente atribuídos.

!@ n vice-presidenta substituirá a Presidenta em casos de impedimento, e suceder-

lhe-á na vacância da função, antes do término do mandato.

parágrafo único. A vice-Presidenta além das atribuições que lhe são conÍeridas como

membro do Conselho Pleno, auxiliará a Presidenta sempre quando Íor convocada para

atividades especiais.

!@ Sera atribuição da Secretária, além das atribuições que lhe são conÍeridas como

6/8
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Vll - Cumprir e Íazer cumprir o Regimento lnterno.

membro do CMDM:

| - Assessorar os trabalhos do CI\4DM no desempenho de suas Íunções;
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ll - Providenciar o atendimento das consultas formuladas pelo Poder Público a este

Conselho de Direito;

lll - Assessorar a Presidenta quanto à emissão de parecerês em matérias relativas a

mulher, promovendo os encaminhamentos cabíveis aos órgão competentes;

lV - Coordenar a elaboraÇão do Relatório Anual das atividades do Conselho;

V - Praticar os demais atos necessários à consecução das finalidades do Conselho que lhe

íorem atribuídos.

@ n Comissão Técnica Permanente será composta por servidoras públicas indicadas

pelo Conselho cuja disponibilidade deverá ser negociada com o dirigente da respectiva

instituição onde a servidora estiver vinculada.

ParágraÍo único. A Íunção pramordial da Comtssão Técnica Permanente Será de assessorar

as atividades da Presidência do Conselho Pleno, assim como das comissões especiais

temporárias constitLlídas.

@ e Comissão Técnica Permanente proporá ao Conselho Pleno a constituição de

Comissões Especiais Temporárias, de acordo com a necessidade.

Í@ er Comissões Especiais Temporárias serão compostas por servidoras públicas e

conselheiras com conhecimento técnico específico na área requerida coordenadas por uma

conselheara indicada pelo Conselho Pleno.

Capítulo Vl

DISPOSIÇOES GERAIS E TRANSITORIAS

Í@ O. casos omissos e as dúvidas que emergirem da aplicação desta Lei, serão

Solucionados pelo Conselho Pleno.

l@ esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário, em especial a Lei 678/97 de 08.09.1997.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

EI\,4 01 ABRIL DE 2016.

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL
ChIJ
Fts:

Lei Ordinária 1703/2016 - LeisMun icipais.com.br

Seção ll

Da Comissão Técnica Permanente



Leis 8/8
Municipois

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislaçâo vigente, com aÍixação nos lugares de

costume estabelecados por Lei Municipal. Data Supra.

ADEMIR GASPAR DE LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

CMJ

Lei Ordinária 1703,2016 - Lei§Municipais.com.br



ESTADO DE MATO GROSSO

É submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado' que "Que institui o

conselho Municipal dos Direitos da i4ulher, em conformidade com a Lei Estadual n.o

7 .8l5l2OO2 e dá outras providências"

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

I _ EXPOSI CÃO DA MATEIIIA EM EXAME

II - CONC LUSÕES DO IIIILATOR

São as conclusões

Trata-sedealteragãodaLeiMunicipaln'o1703,de0ldeabrilde20l6'mudando
tão somente a composiçáo do Conselho, passando de 06 Conselheiras para 08' sendo.04

,.pr.r"n,un*t do G'oreino e 04 representántes da Sociedade Civil' que deverão ser eleitas

por conferências ou indicadas pela sociedade civil ou governamental'

osubstitutivoapresentadovisamanteraLeide20l6fazendosomenteasalterações
pon,uui, tràrüut pelo Éxecutivo Municipal, não sendo necessário' portanto' a revogação da

Lei 1.70312016.

Diante o exposto, sou pela emissão de PARECER FAVORÁVEL' sendo a matéria

Constitucional, legal e Regimental. bem como oportuna'

VEREADOI{ V IS A
Presidente da ão de Constituiçã ()

E OLIVEIRA
ustiça e Redação

ía e Meio Ambiente
S

Vice-presidente da om issão de PolÍtica Ur

SALA DAS COMISSÕOS
JACIARA(MT), T7 DE SETEMBRO DE 20I8.

Ml*ua * |

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - JocioÍo-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioÍo,mt,govbr - www,comorojocioro.mt.govbr

PROJETO LEI N." 29, DE 09 DE MAIO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N.'29, DE 09 DE MAIO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

III - DECISÃO DA COMISSÂO

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra' após a

apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR VAND
Presidente da Comissão

SILVA D vEtt{.\
onstituição, Justi e Redação

Vice-presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente

Pe lus Conclusões:

""PJh*'hffi^INE 
MARTIN'

Secretária da Comissâo de Constituição, Justiça e Redação

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), I7 DE SETEMBRO DE 20I8.

FL
CMJ

RUTT

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-l\.4T - Fone: (óó) 34ó'l-7350
E-moilr contoto@comoroiocioro.mt.govbr - www.comorojocioro,mt.govbr
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PROJETO LEI N." 29, DE 09 DE MAIO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

De acordo com o artigo 107 do Regimento Interno. e diante da decisão unânime da

Comissão quanto a aprwação do relatõrio apresentado, e após a discussão e votação emite

PARECEII FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei'

Estiveram presentes os vereadores abaixo-assinados:

VEREADOR VA
Presidente da Comissão

RLEI SIL D
Constituição, Jus

LIVEIRA
Redação
io Ambiente

ç e

e

TEREMTM,MARTINS
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Él;Zt--
Run_)2=

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoÍo@comorojocioro,mt.govbr - www,comorojocioro.mt.govbr

COMISSÂO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDAÇÃO

PARECER:

Vice-presidente da Comissão de Política Urbana e

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 17 DE SETEMBRO DE 2018.



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N.O 29, DE 09 DE

MAIO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA - MATO GROSSO,

no uso das atribuiçoes legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município'

FAçO SABER que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1o. O Çaput do artigo 50 da Lei Municipal no 1 703' de 01 de

abril de 20'16, passará a ter a seguinte redação:

Aft. 50. O Conselho Pleno será presidido pela Presidente do Conselho

MunicipaldosDlreiÍosdaMulherdoMunicípiodeJaciaraeserácompostopor

quatroConselheirasrepresentantesdaSociedadeCivilequatroConselheiras

representantesdoGoverno,totalizandooitointegrantes,maissuasrespectivas

sup/enÍes.

Art. 20. O parágrafo primeiro do artigo 50 da Lei Municipal no

1.703, de 01 de abril de 2016' passará a ter a seguinte redação:

§ío - As Conselheiras e suplentes representantes da Sociedade Civil serão

nomeadas por Ato do Poder Executivo, desde que devidamente eleitas por

conferencias ou indicações da sociedade civil e governamental

Ruo Jurucê, l30l - Cenlro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó'l-7350
E-moil: contoto@comorojocioÍo,mt.govbr - www,comorojocioro,mt.govbr

CMJ

RUB

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

..ALTERA A LEI MUNICIPAL N.O 1.703, DE 01 DE

ABRIL DE 2016, QUE INSTITUI O CONSELHO

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, EM

CONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL N.O

7,81512002, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAT DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de g8)

Art. 3o. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação,

revogadas as disposiçÔes em contrário.

Sala das Sessôes, e 17 de setembro de 2018

VER. V DE EIRA

IDENTE CCJR

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lv1T - Fone: (óó) 34ól -7350
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