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ESTADO DE SÃO fAULO 

LEI Nº 6.494, DE IODE MARÇO DE 2.014 
P. 21. 196113 ap. 9.288/93 (capa) Dispõe sobre a reestruturação do Conselho 

Municipal de Políticas para as Mulhe·res, 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 de Bauru aprov~u e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º 

Art. 2º 

Art. 3º 

Art. 4° 

Reestrutura o Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres que será constituído por membros 
do Poder Público e dà Sociedade Civil. ' 

O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, terá caráter consultivo e deliberativo, com 
objetivo de sensibilizar, mobilizar, implementar e divulgar ações cm tomo desta Política, com 
articulação intersetorial e interinstitucional entre as demais Políticas Públ icas com vistas à garantia 
de direitos do segmento. ' 

O Consel~o Municipal de Políticas para as Mulheres terá as seguintes atribuições, sem prejuízo de 
outras: 

1 - Promover a atuação coordenada e a integração dos órgãos governamentais, , dos 
movimentos comunitários organizados e das representações das instituições exis~entes no 
Município dispostas a cooperar com a Política referenciada; 

II - Propor e aprovar as diretrizes, prioridades, estratégias e instrumentos da Política 
Municipal sobre as Mulheres; 

III - Cadastrar, fiscalizar, supervisionar as Entidades de atendimento à Mulher; 

IV - Propor e deliberar, junto ao processo de elaboração orçamentária, sobre a execução de 
serviços, programas e projetos voltados às políticas públicas sobre Mulheres; 

V - Regulamentar, fiscalizar e acompanhar todas as ações referentes à política de atendimento 
~Mulher; 

Vl - Propor, ao Poder·Executivo, as medidas que assegurem o' cumprimento dos compromissos 
assumidos mediante a instituição desta lei; 

VII -· Constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou permanentes, q4ando 
julgar necessário para o desempenho de suas funções; 

VIII - Convocar, num processo articulado com a Conferência Nacional e Estadual, a 
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, bem como aprovar as normas de 
funcionamento da mesma e consti~ir a comissão organizadora e o respectivo Regimento 
Interno; 

IX - Elaborar seu Regimento Interno, que deve ser aprovado pela Plenária do Conselho, em 
reunião específica; 

X - Outras competências que lhe sejam atribuídas por seu Regimento Interno. 

O Conselho Municipal de Políticas para as' Mulheres de Bauru será representado por Titulares dos 
séguintes órgãos: ' • 

1 - Do Poder Público: 
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a) 03 (três) representantes da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 
b) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Saúde; 
·c) 02 (dois) representantes da ~ecretaria Municipal da Educação; 
d) O 1 (um) representante da Delegacia de Defesa da Mulher - DOM; 
e) O 1 (um) representante da Defensoria Pública de Bauru; 
f) O 1 (um) representante do 4° Batalhãó de Polícia Militar do Interior - 4° BPM-1. 

li - Da Sociedade Civ-il: 

a) 02 (dois) representantes de organizações que atuam na defesa de direitos e/ou no 
atendimento à mulher; 

b) 02 (dois) representantes de Usuários, do sexo feminino, de Serviços de 
Atendimento para as mulheres em âmbito Governamental e não Governamental; 

c) 06 (seis) representantes do sexo feminino. 

O processo ele itoral dos representantes da Sociedade Civil deverá ocorrer cm plenárias convocadas 
para esse fim. 

As 06 (seis) representantes do sexo feminino, 111cncionadas no inciso 11, ítem e., forn1arão chapas 
para concorrer ao' processo e leitoral independentemente de serem usuárias das organizações que 
atuam na defesa de direitos e/ou no atendimento à mulher. 

As Plenárias do processo eleitoral das representantes da Sociedade C ivil serão organizadas pela 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, em conjunto com o Conselho Municipal de 
Políticas para as Mulheres, que constituirão uma Comissão eleitoral. 

Na composição e funcionamento do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres deverá ser 
observado: 

I - Os representantes Tit~lares terão número igual de Suplentes; 

Ir - Os conselheiros, cujas nomeações serão publicadas no Diário Oficial do Município, terão 
mandato de 02 (dois) anos, pe rmitida uma única recondução; 

In - O Presidente e demais membros da diretoria deverão ser e le itos pelos membros do 
Conselho em sua primeira reunião ordinária, dentre os Conselheiros ~itulares; 

IV - Sempre que se faça necessário, em função da tecnicidade dos temas cm desenvolvimento,' 
o Conselho pol!erá contar com a participação ... de Consultores, indicados pelo Presidente, 
através de deliberação em plenária do Conselho. 

O Conselho Municipal de Politicas para as Mulheres, no desempenho de suas funções, será 
dividido em: 

1 - Comissão Executiva, composta por 04 (quatro) membros, sendo: 

a) O 1 (um) presidente; 
b) O! ·(um) vice presidente; 
c) O 1 (um) primeiro secretário; 
d) O 1 (um) segundo secretário. 

II - Pleno. 
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Art. 7° 

' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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A organização, o funcionamento e as atribuições. do Conselho Municipal de Políticas para as 
Mulheres serão nonnatizados em seu Regimento In!emo, aprovado pela plenária e publicado no 
Diário Oficial do Município - DOM. 

Parágrafo único. A nomeação dos membros representantes do Conselho se dará med iante Decreto do Execu~ivo. 
'\ 

Art. 8º 

Art. 9º 

Art. 10 

Art. 11 

Os Membros do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres não receberão qualquer 
remuneração por sua .participação no Colegiado e seus serviços prestados serão considerados, para 
todos os efeitos, como de ·intéresse público e relevante valor social. 

O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres ficará vinculado administrativamente à 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, órgão gestor da Política Municipal de 
Assistência Social, que dará o apoio necessário para o desenvolvimento das atividades. 

Poderá votar nas eleições do Conselho Municipal de Políticas para as Mu lheres todo munícipe, 
maior de 16 anos, portando documento oficial com foto, obedecendo as determinações da 
Comissão Eleitoral quanto às regras e especificidades do pleito. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei Municipal nº 3.558 , de 06 de 
maio de 1.993. 

j 

Bauru, 1_0 de março de 2.014. 

RO~~STINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento ~e Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
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