
P. 6.807114 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.556, DE 24 DE SETEMBRO DE 2.014 
Dispõe sobre a criação da Coordenadoria de 
Polít icas para as Mulheres e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru. faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

Art. 2° 

Art. 3° 

Fica criada a Coordenadoria de Políticas para as Mulheres subordinado ao Gabinete do Secretário da 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES. 

A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres terá por objetivo formular, coordenar e acompanhar políticas 
e diretrizes voltadas às mulheres, bem como apoiar a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, 
órg!lo gestor da Assistência Social, na articulação intersetorial e interinstitucional com vistas à implantação e 
fortalecimento da rede de atendimento às mulheres. 

A Coordenadoria de Políticas para as Mulheres terá as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras: 

1 - Dar assessoramento às ações pollticas relativas à condição de vida da mulher e ao combate aos 
mecanismos de subordinação e exclusão que sustentam a sociedade discriminatória. visando buscar a 
promoção da cidadania feminina e da igualdade entre os gêneros: 

li - Prestar apoio e assistência ao diálogo e a discussão com a sociedade e os movimentos sociais no 
município, constituindo fóruns municipais para articulação de ações e recursos em políticas de gênero 
e. ainda, participar de fóruns, encontros, reuniões, seminários e outras que abordem questões relativas 
à mulher; 

III - Efetuar assessoramento ou assistência à reestruturação ou a altt:ração estrutural do Conselho 
Municipal de Pollticas para as Mulheres; 

IV - Dar assessoramento a diferentes órgãos do governo e articular programas d irigidos à mulher em 
assuntos do seu interesse que envolva saúde, segurança, emprego, salário, moradia, educação, 
agricultura, etnia, comunicação. participação poHtica e outros; 

V - Prestar assistência aos programas de capacitação, formação e de conscientização da comunidade, 
especialmente do füncionamento municipal: 

VI - Prestar assessoramento ao Prefeito do Municlpio de Bauru em qut:stões que digam respeito aos 
direitos da mulher. bem como, à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 

VII - Acompanhar o cumprimento da legislação que assegura os direitos da mulher e orientar o 
encaminhamento de denúncias relativas à discriminação da mulher: 

Vlll - Promover a realização de estudos, de pesquisas. formando um banco de dados ou de debates sobre a 
situação da mulher e sobre as políticas públicas do gSnero; 

• IX - Efotuar intercâmbio com instituições públicas, privadas. estaduais. nacionais e estrangeiras 
envolvidas com o assunto mulher, visando a busca de informações para qualificar as políticas 
públicas a serem implantadas; 

X- Executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser designadas pela autoridade superior; 

XI - Constituir-se em um banco de dados, através de um sistema informatizado. contendo dados 
estatísticos, relatórios de pesquisas, gráficos com dados relativos à realidade da mulher Bauruense, 
programas e projetos que contemplem a equidade de gênero e/ou aqueles desenvolvidos com 
mulheres visando ao empoderamento, a ser disponibilizado para consultas: 

XII - Constituir-se em um centro de documentação e informações, disponibilizando bibliografia e 
documentos com caráter educativo sobre as temáticas que envolvam as re lações de gênero, violência 
de gênero e outros; 
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xm - Assessorar na elaboração de projetos de pesquisa para subsidiar estudos e defini r prioridade cm 
relação às demandas e necessidades básicas das mulheres de Bauru; 

XIV - Disponibilizar uma lista de Instituições de fomento governamentais e não governamentais, em âmbito 
nacional e internacional para serem contatadas, mediante envio de projetos na perspectiva de gênero 
visando solicitação de financiamento; 

XV - Articular na perspectiva de redes, ONGs, movimentos sociais, fóruns de mulheres, subsídios para o 
Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, visando à elaboração e execução de politicas 
públicas que contemplem a equidade de gênero; 

XVI - Com base em dados de pesquisa, a partir das demandas postas por mulheres, principalmente as 
exciuidas dos direitos mínimos, definir prioridades em relação a políticas específicas, referente à 
raça/etnia. a diferentes orientações e expressões sexuais, geracional; 

XVll - Assessorar na elaboração de projetos que possam ser executados por segmentos governamentais e não 
governamentais que proponham medidas para garantir a igualdade entre os sexos, capacitem as 
mulheres para participar do mercado de trabalho e acabem com a discriminação. 

A Coordenadoria de Politicas para as Mulheres contará com a seguinte estrutura organizacional: 

1 - Um cargo em comissão de Coordenador de Pollticas para as Mulheres: 
Il - Um Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Assistente Social: 
ILI - Um Especialista em Gestão Administrativa e Serviços - Psicólogo; 
JV - Um Agente em Gestão Administrativa e Serviços - Agente de Administração; 
V - Um Assistente em Manutenção, Conservação e Transporte - Servente de Limpeza. 

Para dar plena execução a esta Lei e mantida a mesma referência, fica transformado o cargo de Coordenador 
do ClAM, referência C-12, em Coordenador de Pollticas para as Mulheres. referência C-12 da grade dos 
cargos de livre nomeação e exoneração. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogados a Lei nº 3.866, de 12 de 
abril de 1.995, e o Decreto nº 7.804, de 21 de outubro de 1.996. 

Bauru, 24 de setembro de 2.014. 
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