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“Dispõe sobre a Criação da Coordenadoria de 

Políticas para Mulher, Vinculada ao Gabinete da 

Prefeita e dá outras providências.” 

 

  A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA, ESTADO DO PIAUÍ, 

faz saber que a Câmara Municipal de Cocal de Telha aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

  ART. 1º - Fica acrescido ao art. 2º, Inciso IV da Lei Municipal de nº 122/2009, o 

item “1.3” que cria na estrutura de Órgãos de Assistência Imediata do gabinete da Prefeita, a 

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA A MULHER, com subordinação 

direta e imediata ao Gabinete da Prefeita Municipal, cujo artigo passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

   “Art. 2º - ......................................................................................... 

  (...) 

  1.3 - Diretoria de Unidade de Políticas para Mulher”. 

 

  ART. 2º- Fica acrescido ao Capítulo II, Titulo VI, o art. 24-A e Parágrafos na Lei 

nº 122/2009, conforme segue: 

CAPITULO II 

DOS ORGÃOS DE ASSISTENCIA IMEDIATA 

COORDENAÇÃO DE POLITICAS PARA A MULHER 

 

ART. 24-A- Compete a Coordenadoria de Políticas para Mulher: 

I- Planejar, organizar, implementar e monitorar planos, programas, projetos e serviços que 

visam a promoção e defesa dos direitos das mulheres, assegurando-lhes uma plena 

participação sócio-econômica-política e cultural do município, bem como articular-se 
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com setores da sociedade civil e órgãos públicos e privados, para o desenvolvimento de 

ações e campanhas educativas relacionadas às suas atribuições; 

II- Formular, coordenar e acompanhar políticas e diretrizes, visando combater a 

discriminação por sexo, gênero, raça e etnia, promovendo e defendendo os direitos das 

mulheres; 

III- Estabelecer metas no PPA, LDO, LOA e planos de direitos na esfera municipal, 

visando assegurar recursos para implementação das politicas públicas para mulheres 

através da articulação por demais órgãos da administração; 

IV- Elaborar e divulgar materiais educativos e informativos sobre a situação econômica, 

social, politica e cultural das mulheres no município; 

V- Estabelecer com demais órgãos da administração parcerias, visando à realização de 

programas de formação/capacitação e treinamentos de gestoras e demais agentes 

públicos, visando suprir a discriminação em relação a sexo, raça e etnia; 

VI- Captar recursos para projetos e programas específicos junto a órgãos, entidades, 

programas internacionais, federais e estaduais; 

VII- Assessorar direta e imediatamente ao (a) prefeito (a) do município na formulação, 

coordenação e articulação de politicas para mulheres Cocatelhenses; 

VIII- Elaborar o planejamento de gênero que contribua na ação do governo municipal em 

parceria das demais esferas do governo; 

IX- Promover a igualdade de gênero; articular, promover executar programas de 

cooperação com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados voltados à 

implementação de politicas para mulheres; 

X- Promover o acompanhamento da implementação de legislação de ação afirmativa e 

definição de ações politicas que visem ao cumprimento dos acordos, convenções e 

planos de ação assinados pelo município, nos aspectos relativos à igualdade entre 

mulheres e homens e de combate à discriminação tendo como estrutura básica a 

Coordenadoria da Mulher; 

  ART. 3º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a, se necessário, estabelecer 

outras atribuições e regulamentações específicas de competência da diretoria de unidade de 

politicas para mulher, através de decreto da prefeita municipal. 
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  ART. 4º- Fica o Poder Executivo Municipal, através de decreto, autorizado a criar 

dotações orçamentárias, se necessário, mediante abertura de crédito adicional, para estruturação 

da respectiva diretoria, bem como remanejar pessoal de outros órgãos, caso necessário. 

  ART. 5º- Revogam-se as disposições em contrário. 

  ART. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado de Piauí, 

aos 17 (dezessete) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze (2015). 

 

 

 

 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

           Prefeita Municipal 

 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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