
A MUDANQA SE FAZ COM 

DECRETON.0 031/2013 

EMENTA: Cria e regulamenta a 
Coordenadoria Municipal de Politicas para as 
Mulheres do Municipio de lati, e da outras 
providencias. 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE IATI, 

Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuigoes legais, 

CONSIDERANDO a necessidade de promover, em ambito 

municipal, politicas que visem a equidade de genero, eliminar a discriminagao e violencia 
contra a mulher; 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar o exercicio pleno 

dos direitos da mulher, a participagao e integrafao no descnvolvimento economico, social, 
politico e cultural. 

DECREEA: 

Art. 1° - Pica criada a Coordenadoria Municipal de Politicas 

Dara as mulheres do Municipio de lati, ligada diretamente ao Gabinete do I leleito, cuja 
nissao e promover os direitos das mulheres deste Municipio. 

Art. 2° - Para que possa atingir sen objetivo, competira a 

Coordenadoria Municipal de Politicas para as Mulheres do Municipio de lati: 
I. Planejar, organizar dirigir e monitorar os pianos, programas, projetos e a9oes 

que visem a defesa dos direitos das mulheres, assegurando-lhes uma plena 
participa^ao na vida socio economica, politica e cultural do municipio, bem 

como se articular como setores da sociedade civil e orgaos publicos e privados 
para o descnvolvimento de 39068 e campanhas educativas relacionadas as suas 
atribui9oes; ... . 

II. Estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnosticos sobre a situa9ao da 
mulher no municipio; 

III. Formular politicas de interesse especifico das mulheres, de forma articulada 
com toda adniinistra9ao municipal, assim como em parceria com os Governos 
Estadual e Federal, da administra9ao direta e indiieta, 

IV. Aderir ao pacto nacional de enfrentamento a violencia contra as Mulhere ; e ao 
Piano Estadual para prevenir, punir e erradicar a violencia contra as mulheres; 

V. Promover a9oes para viabilizar politicas para a promo9ao de empregos e renda 
para as mulheres;   
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VI. Estabelecer, em conjunto com todas as Secretarias municipais, programas de 
formafao e treinamento de servidores e servidoras publicas, visando erradicar 
as discriminaijoes, em razao de sexo, nas redoes profissionais internas e 

externas; 
VII. Propor a celebraijao de convenios nas areas que dizem respeito a politicas 

especificas de interesse das mulheres, acompanhando-os ate sua conclusao; 
VIII. Gerenciar os elementos necessaries ao desenvolvimento do trabalho da 

Coordenadoria da Mulher; 
IX. Assegurar as politicas publicas direcionadas a superafao das desvantagens 

economicas, sociais e culturais das mulheres; 
X. Instituir um comite intersetorial, com representantes das demais secretarias 

municipais, para garantir a transversalidades das politicas de genero em todas 
as areas do governo municipal; 

XI. Coordenador os equipamentos publicos municipais ligados ao enfrentamento 
da violencia contra a mulher, assim como estabelecer parcerias na gestao 
desses equipamentos vinculados aos Governos Estadual e Federal. 

Art. 3° - A Coordenadoria das Mulheres de lati e composta por 

uma Comissao constituida por tres servidoras municipais, designadas por Portaria do Preleito 
do Municipio, escolhidas dentre aquelas que tenham contribuido na defesa dos direitos da 
mulher. 

§ 1° - A Comissao e presidida por uma servidora denominada 

"Coordenadora", escolhida entre as componentes da referida Comissao e as demais servidoras 

atuarao como "auxiliares da coordena^ao". 
§ 2° - Podera ser atribuida aos membros da Comissao de 

Coordenagao da Coordenadoria das Mulheres de lati gratificafao pela participa^ao na referida 
comissao, em consonancia com a Legisla^ao Municipal. 

Art. 4° - A Atividade de membro da Coordenadoria das 

Mulheres de lati sera considerada servifo de relevante interesse social. 

Art. 5° - No exercicio de suas atribuifoes a Coordenadoria das 

Mulheres de lati podera solicitar das pessoas fisicas e juridicas colaboragoes no sentido de 
apoiar suas atividades. 

Art. 6° - A Coordenadoria das Mulheres de lati podera expedir 

instrufoes normativas e resolu^oes visando a executjao de suas tarefas institucionais. 

Art. 7° - As despesas com a execufao da presente lei, correrao 

por conta das dotafoes oi^amentarias proprias. 

Art. 8° - Revogam-se as disposifoes em contrario. 

GABIh^E DO PREFEITO, em 01 de julho de 2013. 
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