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LEI Nº 2434/2016, DE 04 DE MARÇO DE 2016.  

 

EMENTA: INSTITUI O PACTO MUNICIPAL 

PELO ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA 

CONTRAS AS MULHERES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

                       O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PARELHAS – RN. 
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Pacto Municipal pelo Enfrentamento a Violência Contras as 

Mulheres no Município de Parelhas, que tem como objetivo reduzir a violência contra as 

mulheres. 

Parágrafo Único. As ações do plano serão executadas de forma descentralizada e integrada 

com os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, e em parceria com os poderes 

legislativo e judiciário, que atuarão numa perspectiva de intersetorialidade e transversalidade, 

garantido o controle social e a participação da sociedade civil. 

Art. 2º - O plano é composto por quatro eixos norteadores das ações estratégicas: 

Eixo I – Garantia da Aplicabilidade da Lei Maria da Penha.  

a) Articulação e acompanhamento junto aos Poderes Judiciário e Legislativo e ao 

Ministério Público quanto à execução e aplicabilidade da Lei Maria da Penha; 

b) Realização de campanhas, mobilizações e ações educativas sobre a Lei Maria da 

Penha; 

c)  Capacitação para os profissionais da rede intersetorial que prestam atendimentos as 

mulheres vítimas de violência. 

EIXO II - Ampliação e Fortalecimento da Rede de Serviços para Mulheres em Situação de 

Violência. 

a) Implantação do NAMI; 

b) Criação de um banco de dados no município; 

c) Criar a Coordenadoria da Mulher; 

d) Criação de um Centro Especializado no atendimento a mulher vítima de violência; 

e) Criação de uma casa de apoio que será custeada através de consórcio intermunicipal 

para atender as mulheres vítimas de violência; 

f) Criar o fundo municipal do Conselho Municipal dos direitos da Mulher. 

Eixo III – Garantia da segurança cidadã, acesso à Justiça e Assistência Social. 

mailto:prefeituradeparelhas@bol.com.br


 

 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARELHAS 

Palácio Severino da Silva Oliveira 
 GABINETE DO PREFEITO 

 

CNPJ 08.087.561/0001-81 – AV. MAURO MEDEIROS, 97 – CEP 59.360-000 
E-mail: prefeituradeparelhas@bol.com.br - site: www.prefeituraparelhas..com.br TELEFAX (0xx84) 3471.2540 – 3471.2532 
 

 

a) Disseminar uma cultura não-discriminatória e de garantia dos direitos das mulheres na 

Segurança Pública;  

b) Aumento no número de mulheres nos espaços de participação popular e controle social 

da Segurança Pública; 

c) Incentivar os meios de comunicação que formulem diretrizes adequadas de divulgação, 

que contribuam para a erradicação da violência contra a mulher em todas as suas formas e 

enalteçam o respeito pela dignidade da mulher; 

d) Articulação da rede de atendimento as mulheres vítimas de violência com a segurança 

pública; 

e) Propiciar a inserção das mulheres em situação de violência nos programas sociais 

ofertados no município, principalmente em programas de geração de renda, habitação e 

capacitação profissional; 

f) Capacitar os profissionais que atuam em Centros de Referência de Assistência Social 

(CRAS) e Centros Especializados de Assistência Social (CREAS) para que prestem 

atendimento adequado as mulheres em situação de violência. 

Eixo IV – Assegurar o combate à violência contra a mulher através dos serviços de saúde e 

educação. 

a) Contribuir para a implementação do Programa Diversidade e Gênero nas Escolas; 

b) Trabalhar a prevenção da violência contra a mulher nas Unidades Básicas de Saúde; 

c) Promover campanhas e ações educativas nas escolas com o apoio da rede intersetorial; 

d) Capacitar profissionais nas áreas de educação e saúde sobre gênero e violência de 

gênero; 

e) Firmar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para viabilizar a ampliação da 

utilização de instrumentos existentes para o combate aos crimes de violência sexual 

contra as mulheres; 

f) Disseminar amplamente a utilização da ficha de notificação, instituída pelo Ministério 

da Saúde, de forma a alimentar um único banco de dados, coordenado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, apto a receber informações e emitir relatórios a todos os subscritores 

do presente Pacto; 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

  

 

Palácio Severino da Silva Oliveira, em Parelhas (RN), 04 de março de 2016. 

 

 

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS 

Prefeito 
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