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DECRETO n.º161/2015-GAB/PMA, de 15 de setembro de 2015 
 

Cria a Coordenadoria Municipal de 
Políticas Públicas para a Mulher e 
dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e 
 
Considerando a necessidade de promover, em âmbito municipal, políticas que 

visem à equidade de gênero, eliminar a discriminação e violência contra a mulher; e 
 
Considerando a necessidade de assegurar o exercício pleno dos direitos da mulher, 

garantindo sua participação e integração no desenvolvimento econômico, social, político e 
cultural de Afuá-PA, 

 
D E C R E T A: 
 
Art. 1.º - Fica criada a Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a 

Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, para formular, coordenar e 
acompanhar políticas e diretrizes, assim como desenvolver projetos, visando combater a 
discriminação por sexo, defender os direitos da mulher e garantir a plena manifestação de sua 
capacidade, no âmbito do Município de Afuá-PA. 

 
Art. 2.º - Para a consecução de seus objetivos caberá à Coordenadoria Municipal 

de Políticas Públicas para a Mulher: 
I - estimular, apoiar e desenvolver estudos e diagnósticos sobre a situação da 

mulher no Município; 
II - formular políticas de interesse específico da mulher, de forma articulada e 

transversal com as demais Secretarias; 
III - traçar diretrizes, em seu campo de atuação, para a Administração Municipal 

direta e indireta e, de forma indicada, para o setor privado; 
IV - elaborar e divulgar, por meios diversos, material sobre a situação econômica, 

social, política e cultural, seus direitos e garantias, assim como difundir textos de natureza 
educativa e denunciar práticas, atos ou meios que, direta ou indiretamente, incentivem ou 
revelem a discriminação da mulher ou, ainda, restrinjam o seu papel social; 

V - estabelecer, com as Secretarias afins, programas de formação e treinamento 
dos servidores públicos municipais, visando suprimir discriminações, em razão do sexo, nas 
relações entre seus profissionais e entre eles e o público; 

VI - propor e acompanhar programas ou serviços que, no âmbito da Administração 
Municipal se destinem ao atendimento à mulher, sugerindo medidas de aperfeiçoamento e 
colhendo dados para fins estatísticos; 

VII - prestar assessoramento ao Prefeito Municipal em questões que digam respeito 
aos direitos da mulher; 

VIII - acompanhar o cumprimento da legislação que assegura os direitos da mulher 
e orientar o encaminhamento de denúncias relativas à discriminação da mulher; 

IX - 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; 
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X - elaborar e executar projetos ou programas concernentes às condições da 
mulher que, por sua temática ou caráter inovador, não possam, de imediato, ser incorporados 
por outras Secretarias; 

XI - efetuar intercâmbio com instituições públicas, privadas, estaduais, nacionais e 
estrangeiras envolvidas com a promoção da cidadania feminina e da igualdade entre os 
gêneros, visando à busca de informações para qualificar as políticas públicas a serem 
implantadas; 

XII - 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; 

XIII - prestar apoio e assistência ao diálogo e à 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 outros que abordem questões relativas à mulher; 

XIV - gerenciar os elementos necessários ao desenvolvimento do trabalho da 
Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher. 

 
Art. 3.º - A Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher 

compreenderá:  
I - Coordenação-Geral; 
II - Equipes de Trabalho 
 
Art. 4.º - A Coordenação-Geral será composta de:  
I - Coordenadoria-Geral; 
II - Coordenadoria das Equipes. 
 
Art. 5.º - As Equipes de Trabalho serão compostas de:  
I - uma Coordenadoria; 
II - profissionais com afinidade na área; 
III - representantes das Secretarias afins. 
 
Art. 6.º - À Coordenadoria-Geral competirá:  
I - elaborar e definir a programação geral da Coordenadoria Municipal de Políticas 

Públicas para a Mulher; 
II - incentivar e garantir a integração de todas as equipes na definição das diretrizes 

políticas e da programação geral da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a 
Mulher; 

III - definir os serviços gerais de natureza administrativa; 
IV - articular os programas da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a 

Mulher com os programas das diversas Secretarias; 
V - acompanhar e incentivar iniciativas que se refiram à condição da mulher, junto 

ao Poder Legislativo. 
 
Art. 7.º - Às Equipes de Trabalho competirá:  
I - subsidiar as políticas de ação referentes à matéria de que trata este Decreto e 

participar da elaboração da programação geral da Coordenadoria Municipal de Políticas 
Públicas para a Mulher; 

II - encaminhar e executar as políticas e programas específicos e participar do 
desenvolvimento da programação geral da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para 
a Mulher; 
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III - proceder a estudos, elaborar diagnósticos e veicular informações sobre a 
condição da mulher e a situação desenvolvida pela Coordenadoria Municipal de Políticas 
Públicas para a Mulher. 

 
Art. 8.º - A Secretaria de Assistência Social propiciará à Coordenadoria Municipal 

de Políticas Públicas para a Mulher as condições materiais e humanas necessárias ao seu 
funcionamento.  

 
Art. 9.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
  

 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos 15 de setembro de 2015 

 
 

ELIUDO DOS SANTOS PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Afuá 

 
 

 

 

 

 

PUBLICADO 
EM 15/09/2015 

 
KEILA ROSA GONÇALVES 
Assessora Técnica – DRH 

Decreto nº002/2014-GAB/PMA 
CPF 934.975.202-68 
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