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ESTADO DA BAH]A

MUNICIPAT DE AIÁGOINHAS

PROJETO DE LEI NO 05612021.

"Dispõe sobre a criação do

Funáo MuniciPal de

Políticas Para as Mulheres'
e dá outras Providências"'

n O' Dtscuss

ACâmaraMunicipaldeAlagoinhas,EstadodaBahia,
de suas atribuições que lhe Jao conferidas por Lei'

usando$^
LLr tZt4W

rDECRETA:

Art. 10 - Fica criado o Fundo Municipal de Políticas para as

Mulheres que tem por finalidade proporcionar os meios Íinanceiros

àspolíticaspÚblicaseaçÕesdestinadasaoenfrentamentoà
violência contra as mulheres'

Art. 2" - o Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres tem por

objetivos:

| - Íinanciar programas e ações voltadas à garantia dos direitos das

mulheres no Município de Alagoinhas;

ll - financiar açÕes de apoio ao desenvolvimento, estruturação e

ampliaçãodosequipamentospúblicosdeatendimentoàmulherem
situação de violência;

lll - subsidiar açÕes de aperfeiçoamento e qualificação dos

atendimentos por parte dos profissionais da rede de atendimento à

mulher em situação de violência no Município de Alagoinhas;

lV.apoiaraçõespromovidaspeloConselhoMunicipaldeDefesa
dos Direitos das Mulheres;
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V - Íinanciar campanhas de conscientizaçáo social acerca dos

direitos das mulheres contra a violência de gênero e sobre os

mecanismos de enfrentamento à violência contra a mulher;

Vl - Íinanciar açÔes de incentivo a autonomia econômica com

fomento a qualificação e geração de emprego e renda'

Art. 3' - O Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres será

constituÍdo de recursos provenientes de:

I - dotações orçamentárias a ele especificamente destinadas;

ll - créditos adicionais suplementares e a ele destinados;

lll - doaçÕes, legados e contribuiçÕes de pessoas fÍsicas ou jurídicas

de direiio privado, de Órgãos ou entidades Íederais' estaduais' bem

como de entidades internacionais;

lV - receitas oriundas da alienação de bens e materiais declarados

inservíveis pela PreÍeitura Municipal de Alagoinhas;

V - receitas de convênios;

Vl- receitas advindas da venda de bem que tenha sido destinado à

formação do Fundo ou de venda de bem dominial municipal' quando

realizadacom o objetivo de prover receita para o Fundo;

Vll - outros recursos que lhe forem destinados'

§ 1" - O saldo flnanceiro, apurado em balanço anual' será

transferido para o exercício seguinte'

§ 20 - Os recursos do Fundo Municipal de PolÍticas para as Mulheres

serão depositados em conta especial' mantida em instituiçáo

financeira oficial.

§ 3o - O Executivo, na elaboração da proposta orçamentária' poderá

reduzir os valores ou deixar áe consignar dotações orçamentárias

RuaCoronelPhiladelfoNeves,sn-JuracyMagalhães-cEP.:48.040-170_Fone:(75)3182.3333
www camaradealagoinhas ba gov'br

Alagoinhas - Bahia



.a*o*o r,tilio.,orK'#[*uo'n''o'
destinadas às mesmas iinárioaoet do art' 1o e realocar os

respectivos recursos ao Fundo'

Art. 40 - As receitas prÓprias, discriminadas no art' 30' serão

utilizadas exclusivamente para o pagamento de despesas inerentes

aos objetivos do Fundo.

Art. 5" - A aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Políticas

p"r" 
"" 

Mulheres deverá ter como prioridade' combater as violaçÔes

de direitos das mulheres' enfrentamento a violência doméstica e

familiar e promoção da autonomia econômica das mulheres'

Parágrafo único ' A destinação de recursos e o atendimento às

finaliãades do Fundo Municipal de PolÍticas para as Mulheres

previstas nesta Lei, serão acompanhados pelo Conselho Municipal

de Defesa dos Direitos das Mulheres e Íiscalizado pelo Conselho

úunicipat de Assistência Social, conforme previsão disposta pelo

Sistema Único de Assistência Social'

Art. 60 - Em consonância com o disposto na Lei Complementar no

086t2012, artigo 15, a gestão e administração do Fundo Municipal

de PolÍticas para as Mulheres, serão exercidas pela Secretaria

Municipal de Assistência Social.

Art. 7" - Conforme previsão da Lei Complementar no 086/2012 e sua

definição sobre a organização da administração pública' compete à

Secreiaria Municipal de Assistência Social, estabelecer diálogo com

as demais secretarias e Conselhos a Íim de assegurar a

transversalidade e intersetorialidade das açÕes de enfrentamento à

violaçóes e garantia dos direitos das mulheres'

Art. 8' - O Fundo Municipal de Políticas para as Mulheres terá

escrituração própria, atendidas as normas previstas na legislação

aplicável,

Art'go.CompeteàSecretariaMunicipaldeAssistênciaSocial,
conforme previsão da Lei Complementar no 08612012' em relação

ao Fundo Municipal de Garantia dos Direitos das Mulheres:
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| - estabelecer as diretrizes para sua gestão;

ll - submeter anualmente à apreciação do Executivo' relatório de

atividades desenvolvidas;

lll - administrar e prover o cumprimento de sua finalidade;

lV - opinar, quanto ao mérito, na aceitação de doaçôes' legados'

subvenções e contribuiçôes de qualquer natureza;

V - fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento;

Vl- prestar contas à sociedade civil;

Vll - submeter ao Conselho Municipal de DeÍesa dos Direitos das

Mulheres, planejamento prévio das ações'

AÉ. 1O - As despesas decorrentes da execuçáo desta Lei correrão

por conta das dotaçÕes orçamentárias prÓprias' suplementadas se

necessário.

Art. 1í - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

revogadas as disposições em contrário'

03 de agosto de 2021'

Vereadora autora'
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PARECER DA COMTSSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI NO

056t2021.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após estudos
ao Projeto de Lei no 056l,2021, de autoria da Vereadora Juci Cardoso,
que "Dispõe sobre a criação do fundo municipal de políticas para
as mulheres, e dá outras providências"', opina pela sua tramitação
devido a sua constitucionalidade.

EsteéonossoParecer,
Salvo melhor 1uízo.

Sala das 02 de dezembro de 2021.

Ver. Lu - Presidente

Ver. - Relator

Ver. Ed - Membro.
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NaSessão 
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