
ESTADO DO TOCANTINS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO
CNPJ: 26.753.137/0001-00

LEI Nº. 896/2022, DE 17 DE MAIO DE 2022.

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA MULHER E REVOGA A
LEI MUNICIPAL Nº 296/2001 DE 10 DE
SETEMBRO DE 2001 E JADOTA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO
TOCANTINS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte
lei:

CAPÍTULO |
Das disposições preliminares

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CCMDIM,
órgão colegiado, de caráter permanente, deliberativo e consultivo.

Parágrafo único. O COMDIM tem como finalidade formular diretrizes e políticas
públicas que visem a assegurar os direitos da mulher, considerando a igualdade
e equidade de gênero, bem como fomentar a inclusão da população feminina
nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais do município.

Art. 2º Compete ao COMDIM:

| - contribuir para a definição de políticas públicas e de diretrizes no âmbito
estadual destinadas à proteção dosdireitos da mulher;

Il - promover e recomendar a adoção de medidas para prevenir a violência
contra a mulher;

II - monitorar a implementação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres
no âmbito do município;

IV - organizar e coordenar a Conferência Municipal de Políticas Públicas para a
Mulher;

V - acompanhar em todas as instâncias do Poder Público a tramitação de
procedimentos relacionados a atos violadores dos direitos da mulher;

VI - propor a elaboração de atos legislativos ou administrativos de interesse das
políticas nacional, estadual e municipal dos direitos da mulher ou com vistas à
eliminação de conteúdos discriminatórios constantes da legislação em vigor;

VII - promover intercâmbio e firmar parcerias com organismos nacionais e
internacionais, públicos ou privados, com o objetivo de implementar políticas e
programas em prol dos direitos da mulher; 2ECEBEMOS
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VIII - receber e encaminhar petições, representações, denúncias ou quaisquer
informações sobre condutas violadoras dos direitos da mulher e encaminhá-las
aos órgãos competentes;

IX - acompanhar o desenvolvimento das atividades dos grupos autônomos
ligados à mulher; XI - apresentar ao Poder Executivo plano anual de ações em
defesa dos direitos da mulher; e

X - elaborar e alterar o seu regimento interno, que será submetido à aprovação
por ato do Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO II

Da composição

Art. 3º O COMDIM será composto de 06 (seis) mulheres, integrantes titulares,
e igual número de suplentes:

|- 3 (três) representantes governamentais, sendo:

a) 01 (uma) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;

b) 1 (uma) representante da Secretaria Municipal de Educação;

c) 1 (uma) representante da Secretaria de Saúde;

H - 3 (três) representantes da sociedade civil, podendo ser entidades legalmente
constituídas e em regular funcionamento, sem fins lucrativos e movimentos
sociais que atuam no campo da promoção, proteção e defesa dos direitos da
mulher.

$ 1º As representantes de quetrata o inciso | deste artigo são de livre escolha e
designação do Chefe do Poder Executivo, podendo ser substituídas a qualquer
tempo, mediante nova designação.

S$ 2º As representantes de que trata o inciso Il deste artigo serão eleitas em
eleições, convocado a cada 2 (dois) anos por meio de edital publicado no Diário
Oficial do Município.

$ 3º Cada uma das entidades e órgãos indicará um representante com seu
respectivo suplente.

$ 4º Outras entidades que vierem a ser criadas poderão passar a fazer parte do
Conselho, mediante autorização legislativa.

Art. 4º O mandato dos conselheiros terá duração de 2 (dois) anos, admitida uma
única recondução para o mesmo cargo.
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Art. 14º A estruturação, a competência e o funcionamento do COMDIM e as
demais matérias pertinentes ao funcionamento do Conselho serão estabelecidos
no seu regimento interno.

Art. 15º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições legais em contrário, em especial a Lei Municipal nº 286/2001 de 10
de setembro de 2001.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, Estado
do Tocantins, aos 17 (dezessete) dias do mês de maio do ano de 2022.
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