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LEI N° 2280/2013, DE 16 DE ABRIL DE 2013. 
 

 
Cria o Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher e dá outras providências. 
 
O Prefeito Municipal de Parelhas, Estado 
do Rio Grande do Norte.  
 
Faço saber que a Câmara Municipal de 
Vereadores deste Município aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei;  
 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - 
CMDM do Município de Parelhas, Estado do Rio Grande do Norte, vinculado a 
Secretaria Municipal da Assistência Social e da Habitação, com a finalidade de 
promover em âmbito municipal, políticas que visem à promoção da dignidade, 
da cidadania e dos direitos da mulher, a eliminação de todas as formas de 
discriminação e violência praticadas contra as mesmas, assegurando-lhes  
condições de liberdade e igualdade de direitos, bem como, a sua plena 
participação nas atividades políticas, sociais, econômicas e culturais do 
Município.  
 

Art. 2º - O Conselho é um órgão deliberativo, paritário, permanente, 
consultivo e controlador das políticas e ação voltadas para a mulher no âmbito 
do Município de Parelhas.  
 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA  

 
Art. 3º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher: 
 

I – formular diretrizes, propor e promover políticas em todos os níveis da 
administração pública direita e indireta, visando à promoção da dignidade da 
mulher, bem como, à eliminação de todas as formas de discriminação e 
violência praticada contas as mesmas; 
 
II – prestar assessoria ao Poder Executivo Municipal, propondo, emitindo 
pareceres e acompanhando a elaboração e a execução de programas de 
Estado no âmbito municipal, bem como estadual e federal, nas questões que 
atingem a mulher, com vistas à defesa de sua cidadania e de seus direitos;  
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III – estimular, apoiar e desenvolver estudos, pesquisas, debates, seminários, 
conferências, sobre a condição da mulher parelhense, propondo, formulando 
políticas públicas e ações de enfrentamento das problemáticas que as aflige,  
objetivando prevenir e eliminar todas as formas de discriminação, violência e 
opressão que agridam sua dignidade; 
  
IV – sugerir ao Poder Legislativo e Executivo a elaboração de projetos de lei 
que visem assegurar os direitos da mulher; 
 
V – fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação e das políticas e programas 
públicos em vigor, no que concerne aos direitos assegurados à mulher, 
exigindo seu cumprimento;  
 
VI – promover intercâmbios e firmar convênios com organismos locais, 
estaduais nacionais e estrangeiros, públicos ou privados, com o objetivo de 
implementar o Plano de ação do Conselho;  
 
VII – receber e examinar denúncias relativas à discriminação, a violência 
praticada contra a mulher e de desrespeito de seus direitos e encaminhá-los 
aos órgãos competentes, exigindo providências efetivas;  
 
VIII – manter canais permanentes de diálogo e de articulação com o movimento 
de mulheres em suas várias expressões, apoiando as suas atividades sem 
interferir em seu conteúdo e orientação própria; 
 
lX – desenvolver programas e projetos em diferentes áreas de atuação, no 
sentido de eliminar a pobreza, a discriminação e a violência, incentivando a 
participação social e política da mulher;  
 

CAPÍTULO IIl 
DA COMPOSIÇÃO 

 
Art. 4º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compor-se-á de:  
 

a) Conselho Deliberativo; 
b) Diretoria Executiva;  
c) Secretaria Executiva; 
 

Art. 5º - O Conselho Deliberativo será composto de forma paritária entre 
representantes governamentais e não-governamentais por 12 (doze) 
integrantes, nomeadas pelo Prefeito Municipal, com mandato de (02) dois 
anos, admitindo-se uma recondução por igual período.  
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Art. 6º - A composição do Conselho, guardada a paridade entre as 
representantes deverá obedecer:  
 
I – Representação governamental 06 (seis) integrantes titulares e 06 (seis)  
suplentes escolhidas pelo prefeito Municipal, a serem indicadas dentro dos 
seguintes órgãos:  
 
a) Gabinete do Prefeito; 
b) Secretaria Municipal da Assistência Social e da Habitação; 
c) Secretaria Municipal da Saúde 
d) Secretaria Municipal da Educação;  
e) Secretaria Municipal do Turismo e da Cultura; 
f)  Secretaria Municipal de Finanças  
 
ll – Representação não Governamental: 06 (seis) integrantes titulares e 06 
(seis) suplentes, eleitas por entidades da sociedade civil que exercem 
atividades de promoção e Defesa dos Direitos da Mulher, devidamente 
estabelecidas em seus Estatutos, registradas em Cartório de Títulos e 
Documentos;  a serem indicadas dentro dos seguintes órgãos: 
 
a) Associação de Desenvolvimento Comunitário de Boa Vista; 
b) Associação dos Ceramistas do Seridó; 
c) Associação de Desenvolvimento do Bairro São Sebastião;  
d) Associação de Catadores de Materiais Recicláveis.  
e) Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais;  
f) Representantes das Religiões,  
 
Parágrafo 1º - O processo de escolha das representantes das entidades de 
Defesa e Promoção dos Direitos da Mulher e suas respectivas suplentes ficará 
a cargo das mesmas e sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher do Município de Parelhas. A escolha das mesmas deve atender aos 
requisitos estabelecidos no inciso II, do art. 6º e o processo de escolha dever 
ser registrado em atas do respectivo segmento, as quais pertencem;  
 
Parágrafo 2º - O prefeito Municipal nomeará a termo as integrantes e suas 
respectivas suplentes, no período máximo de 30 (trinta) dias após a escolha 
das representantes das entidades não governamentais. 
 
Parágrafo 3º - As representantes e suplentes Governamentais poderão ser 
substituídas antes da conclusão dos respectivos mandatos, se assim decidir o 
Chefe do Poder Executivo;  
 

Art. 7º - o exercício da função de Conselheiras não será remunerado, 
sendo, porém considerado serviço público relevante prestado ao município.  
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Art. 8º - A Diretoria Executiva será composta pela Presidente e Vice, 

eleitas pelo colegiado com mandato de 02 (dois) anos, e administrará o CMDM;  
 

Art. 9º - O CMDM disporá de uma Secretaria Executiva destinada ao 
suporte administrativo necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de 
instalações e servidores cedidos pelo Executivo Municipal.  

 
§ 1º  – A Secretaria Executiva será integrada por:  
 
l – 01 (uma) Secretária Executiva; 
ll – 01 (uma) Assessora (o) Jurídica (o); 
 
§ 2º  – A Secretaria Executiva a que se refere o inciso l do parágrafo anterior 
será subordinada ao Plenário do CMDM, e nomeada pelo Prefeito Municipal, e 
o assessor jurídico será solicitado ao Gabinete do Prefeito e nomeado pelo 
mesmo.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 10 - A estruturação, competência e funcionamento do CMDM serão 

fixados em Regimento Interno, elaborado por comissão escolhida pelo próprio 
conselho entre seus pares e com posterior aprovação por seu plenário.  
 

Art.11 – Fica instituído o Fundo Especial dos Direitos da Mulher (FEDM), 
destinado a gerir recursos para financiar as atividades do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher.  

 
§ 1º – O FEDM é um Fundo Especial, de natureza contábil, a crédito do qual 
serão alocados recursos destinados a atender às necessidades do Conselho.  
§ 2º – As dotações orçamentárias destinadas ao Conselho serão, anualmente, 
incluídas no orçamento do Município.  
 

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

 
Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 16 de abril de 2013. 

 
 
 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 


