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PROJETO DE LEI Nº 66/2020 

 

 

“Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

dos Direitos da Mulher e do Fundo Municipal dos 

Direitos da Mulher no Município de Embu das 

Artes/SP e dá outras providências”. 

 

 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) - órgão 

consultivo e deliberativo, fiscalizador, de caráter permanente, constituindo-se num órgão 

colegiado pleno, de composição paritária entre o Poder Público e a Sociedade Civil. 

 

Art. 2° O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM - tem por finalidade 

garantir à mulher o pleno exercício de sua cidadania, por meio de propostas, acompanhamento, 

fiscalização, promoção, aprovação e avaliação de políticas para as mulheres, em todas as esferas 

da Administração Pública Municipal, destinadas a garantir a igualdade de oportunidades e de 

direitos entre homens e mulheres, promovendo a integração e a participação da mulher no 

processo social, econômico e cultural. 

 

Art. 3º Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, respeitadas as 

competências de iniciativa, além de outras atribuições que o Poder Executivo poderá lhe 

outorgar, compete: 
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I - prestar assessoria direta ao Executivo nas questões e matérias referentes aos Direitos 

da Mulher e promoção de igualdade entre os gêneros, emitir pareceres e acompanhar a 

elaboração de programas de Governo em assuntos relativos à mulher; 

 

II - propor medidas e atividades que visem à defesa dos direitos da mulher, à eliminação 

das discriminações que a atingem e a sua plena inserção na vida socioeconômica, política e 

cultural; 

 

III - estimular o estudo e o debate das condições de vida das mulheres do Município, 

visando eliminar todas as formas de discriminação e violência contra a mulher; 

 

IV - propor ao Executivo a celebração de convênios com organismos municipais, 

estaduais, nacionais e internacionais, públicos ou privados, para a execução de programas 

relacionados à políticas públicas para as mulheres e aos direitos da mulher; 

 

V - zelar pelo respeito, proteção e ampliação dos direitos da mulher como cidadã e 

trabalhadora, incorporar preocupações e sugestões manifestadas pela sociedade e opinar sobre 

denúncias que lhe sejam encaminhadas; 

 

VI - formular e promover políticas públicas e incentivar, coordenar e assessorar 

programas, projetos e ações em todos os níveis da Administração, visando a garantia da defesa 

dos direitos da mulher e sua integração na sociedade; 

 

VII - incentivar, participar e apoiar realizações que promovam a mulher, estabelecendo 

intercâmbio com organizações afins, nacional e internacionalmente; 

 

VIII - assessorar o Poder Executivo na elaboração de proposta orçamentária para planos e 

programas de atendimento à mulher; 

 

IX - emitir pareceres à Câmara Municipal, quando solicitado, sobre questões relativas à 

mulher; 
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X - deliberar sobre a realização de pesquisas e estudos sobre as mulheres, construindo 

acervos e propondo políticas públicas para o empoderamento, com vistas à divulgação da 

situação da mulher nos mais diversos setores; 

 

XI - sugerir a adoção de medidas normativas para modificar ou derrogar leis, 

regulamentos, usos e práticas que constituam discriminações contra as mulheres; 

 

XII - fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação em vigor, relacionada aos direitos da 

mulher; 

 

XIII - elaborar seu Regimento Interno. 

 

Art. 4º Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM), que tem como 

objetivo principal prover recursos para a implantação de programas, desenvolvimento e 

manutenção das atividades relacionadas aos direitos da mulher no Município de Embu das 

Artes/SP. 

 

Art. 5º Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM) deverão estar 

em consonância com os critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas 

para as mulheres após deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e deverão ser 

aplicados em: 

 

I - divulgação dos programas e projetos desenvolvidos pela Secretaria da Mulher; 

II - apoio e promoção de eventos educacionais e de natureza socioeconômica relacionada 

ao direito da mulher; 

III - programas e projetos de qualificação profissional destinado à inserção ou reinserção 

da mulher no mercado de trabalho; 

IV - programas e projetos destinados a combater a violência contra a mulher; 

V - outros programas destinados a combater a violência contra a mulher; 

 

Art. 6° Constituem receitas do FMDM: 

 

I - receitas provenientes de aplicações financeiras; 
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II - resultado operacional próprio; 

III - transferência de recursos, mediante convênios ou ajustes com entidades de direito 

público ou organismos privados, nacionais e internacionais; 

IV - doações e contribuições de qualquer natureza de pessoas físicas ou jurídicas; 

 

Art. 7° O Fundo Municipal dos Direitos da Mulher - FMDM ficará vinculado e será 

administrado pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres. 

 

 I - Toda movimentação dos recursos do FMDM somente poderá ser realizada pela 

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres após deliberação do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher; 

 

II - O órgão ao qual estiver vinculado o Fundo fornecerá todos os recursos humanos e 

materiais necessários à consecução dos objetivos do fundo. 

 

Art. 8° A Secretaria Municipal de Gestão Financeira manterá os controles contábeis e 

financeiros de movimentação dos recursos do FMDM, observado o disposto na Lei Federal nº 

4.320/64, fazendo, também, a tomada de contas dos recursos aplicados. 

 

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Gestão Financeira apresentará, sempre que 

solicitado, os balancetes que demonstrem o movimento do FMDM, bem como prestará 

esclarecimentos sempre que solicitada. 

 

Art. 9° Os recursos do Fundo serão depositados em conta especial, em estabelecimento 

oficial bancário, no Município de Embu das Artes. 

 

Art. 10° Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura orçamentária. 

 

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos, poderão ser 

utilizados os créditos adicionais, autorizados por lei e abertos por Decreto do Executivo. 

 

Art. 11º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Considerando que a finalidade do Fundo é a promoção de recursos para a implantação, 

manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e pesquisas voltadas ao direito da 

mulher. Precisamos estruturar as políticas municipais de apoio à mulher, propondo instrumentos 

de atuação e dialogando com movimentos sociais. A criação desse fundo vai dar sustentação ao 

trabalho que está sendo feito, uma vez que a falta de recursos financeiros pode comprometer 

ações como o atendimento às vítimas de violência; 

 

Considerando que o Fundo Municipal juntamente com a Secretaria de Políticas Públicas 

para as Mulheres de Embu das Artes são instrumentos essenciais para a execução das políticas 

públicas e ações que buscam melhoria nas condições de vida e direitos da mulher. 

 

APRESENTO ao Egrégio Plenário, o presente Projeto de Lei Autorizativo, para que 

possa ser indicado ao Poder Executivo conforme artigo 133 e parágrafos 1º e 2º do Regimento 

Interno em vigor.  

 

          Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes, 15 de setembro de 2020.            

 

 

 

 

Luiz Carlos Calderoni 

Vereador 


