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LEI 
Nº 2901/2022 

 
 
“Dispõe sobre a organização do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher, revoga a Lei 
Municipal nº 2652, de 30 de outubro de 2019, e 
dá outras providências.” 

 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito do Município de São Sebastião, no exercício de suas atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, amparadas especialmente pelo artigo 69 da Lei Orgânica do 

Município faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

CAPÍTULO I - DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 

 

            Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem por finalidade possibilitar a 

participação popular, propor diretrizes de ações voltadas à promoção dos direitos das mulheres em 

atuar no controle social de políticas públicas de igualdade de gênero, assim como exercer a orientação 

normativa consultiva sobre os direitos das mulheres no Município. 

 

Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher tem assegurada a participação da 

comunidade, e desenvolverá atividades no âmbito de sua competência legal. 

 

Parágrafo único - As atribuições conferidas ao Conselho de que trata esta lei não eliminam as 

competências constitucionais dos Poderes Executivo e Legislativo. 

 

            Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, na consecução de suas atividades, 

deverá observar as seguintes diretrizes básicas: 

 

I - a interdisciplinaridade no trato das questões voltadas a proteção e assistência à mulher; 

II - a integração da política municipal dos direitos da mulher em nível nacional e estadual; 
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III - a introdução do componente de defesa dos direitos da mulher nas políticas setoriais do 

Município; 

IV - a predominância do interesse local, nas áreas de atuação do Executivo Municipal, Estadual 

e da União; 

V - a participação da comunidade; 

VI - a promoção da defesa dos direitos da mulher da Cidade. 

 

Art. 4º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por 12 membros titulares 

e igual número de suplentes, dos 50% (cinquenta por cento) serão representantes do Poder Público e 

50% (cinquenta por cento) serão representantes da sociedade civil organizada, com a seguinte 

composição:  

 

I - Pelo Poder Público:  

a)  1 (um) Membro da Secretaria de Desenvolvimento Social; 

b) 1 (um) Membro da Secretaria de Saúde; 

c) 1 (um) Membro do Gabinete do Prefeito; 

d) 1 (um) Membro da Secretaria da Educação; 

e) 1 (um) Membro da Secretaria de Segurança; 

f) 1 (um) Membro da Fundação de Saúde; 

 

II - Pela sociedade civil:  

a)  03 (três) Membros de Associação voltada para amparo da mulher e da família;   

b) 1 (um) Membro de instituição dos setores de comércio, indústria e serviços de São 

Sebastião;  

c) 1 (um) Membro de Associações de Classe ou Profissionais; 

d) 1 (um) Membro de Federações e/ou das Associações de Moradores de Bairro;  

 

Parágrafo único - Cada conselheiro titular tem um suplente oriundo da mesma categoria 

representativa. 
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Art. 5º - Serão convidados a participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher, com direito a voz, sem direito a voto: 

 

I - Todas as mulheres interessadas da sociedade civil em contribuir com os interesses do 

conselho. 

 

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher poderá convidar para 

participar de suas sessões, com direito a voz, sem direito a voto, representantes de entidade ou órgãos 

públicos ou privados cuja participação seja considerada importante diante da pauta da sessão e 

pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão 

das matérias em exame. 

 

Art. 6º - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher terá a seguinte estrutura: 

 

I - Presidente; 

II - Vice Presidente; 

III - Membros Conselheiros. 

 

Art. 7º - Caberá as Secretarias e ao Presidente da Fundação de Saúde a indicação de seus 

membros efetivos e suplentes, no prazo estabelecido pela Coordenadoria da Mulher, responsável pela 

execução da política de atendimento da mulher.  

 

Art. 8º - A eleição dos membros representantes da sociedade civil organizada do Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher será realizada a cada dois anos. 

 

Parágrafo único - Será permitida uma recondução, desde que mantidas suas indicações pelas 

entidades à que pertencem. 
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Art. 9º - Os membros da Sociedade Civil e seus respectivos suplentes não poderão ser 

destituídos, no período do mandato, salvo por razões que motivem a deliberação da maioria qualificada 

por 2/3 (dois terços) do Conselho.  

 

Art. 10 - As atividades dos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher regem-

se pelas seguintes disposições: 

 

I - cada conselheiro, titular ou suplente, terá direito à voz e a voto na análise e votação de 

todas as matérias submetidas à deliberação do colegiado; 

II - o exercício da função de conselheiro será considerado serviço público relevante e não 

remunerado; 

III - o conselheiro poderá ser substituído antes do término do mandato mediante solicitação 

fundamentada do secretário municipal em casos de representantes do poder público, da entidade que 

o indicou em casos de representantes da sociedade civil ou nas demais hipóteses previstas no 

Regimento Interno; 

IV - cumpre ao conselheiro o exercício de suas atribuições até a designação de seu substituto. 

 

Art. 11 - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é órgão integrante do Poder Executivo 

Municipal, vinculado à Coordenadoria da Mulher a quem compete prover o Conselho de instalações, 

meios de comunicação, recursos humanos e materiais. 

 

Art. 12 - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher reunir-se-á ordinariamente a cada mês, 

e extraordinariamente se necessário, por convocação de sua presidente ou a requerimento da maioria 

de seus membros.  

 

Art. 13 - As deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão tomadas pela 

maioria simples dentre os membros presentes do Conselho na votação. 
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Art. 14 - Todas as reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão sempre 

abertas à participação de quaisquer interessados, podendo fazer uso da palavra, desde que inscritos 

junto à mesa diretora antes do início das reuniões. 

 

Art. 15 - À presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete: 

 

I - Representar o Conselho junto às autoridades, órgão e entidades; 

II - Dirigir atividades do Conselho; 

III - Convocar e presidir o Conselho; 

IV - Proferir o voto de desempate nas decisões do Conselho. 

 

Art. 16 - Poderá ser constituída uma Comissão Técnica Orientadora, indicada e nomeada pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com a função de subsidiá-lo nas questões pertinentes à 

sua área de atuação, na forma que deliberar. 

 

Parágrafo único - As funções dos membros da Comissão Técnica Orientadora não serão 

remuneradas, sendo consideradas de interesse público relevante. 

 

Art. 17 - A Presidente e a Vice-Presidente, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher serão 

eleitas pela maioria qualificada do Conselho.  

 

Parágrafo único - O regimento Interno disporá sobre as normas para habilitação e realização 

das eleições dos membros oriundos da sociedade civil organizada. 

 

Art. 18 - O Poder Executivo do Município poderá, conforme disponibilidade orçamentária, 

financiar os custos de deslocamento, alimentação e permanência das Conselheiras quando necessário 

e previamente justificado, para o exercício de suas funções. 
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CAPÍTULO II - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 - O Chefe do Executivo através de Decreto Municipal irá estabelecer uma Comissão 

Eleitoral para a realização da primeira Eleição após a promulgação da presente Lei.  

 

Art. 20 - Após a nova composição do Conselho Municipal, deverá ser revisado Regimento 

Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar a partir 

da posse da nova diretoria.   

 

Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em 

contrário, em especial a Lei Municipal nº. 2.652, de 30 de outubro de 2019. 

 

 São Sebastião, 01 de julho de 2022. 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 

 


