
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS 

L E I N° 4386/2017 

EMENTA: lnstitui o Plano de 
Enfrentamento da Violencia de 
Genero Feminine no Municfpio de 
Garanhuns e da outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE GARANHUNS, no uso de suas 
atribuicoes legais, face saber que a carnara dos vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

CAPiTULO I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art. 1° Fica instituido o PLANO DE ENFRENTAMENTO DA 
VIOLENCIA DE GENERO FEMININO NO MUNICIPIO DE GARANHUNS, que 
tern por finalidade promover e garantir a protecao dos direitos das mulheres em 
situacao de violencia domestics e familiar, e o desenvolvimento de uma cultura 
de respeito as diversidades de genero feminine, contribuindo para a reducao 
dos indices de violencia. 

Paraqrafo (mico. As acoes do piano serao executadas de forma 
descentralizada e integrada com os orqaos publicos municipais, estaduais e 

· federais, quando assim se fizerem necessaries. Com poem o piano de 
enfrentamento a violencia de genero feminine todas as secretarias que 
integram o governo municipal e em parceria com os poderes legislative e 
judiciario, que atuarao numa perspectiva de intersetorialidade e 
transversalidade, garantindo o apoio que se fizer necessario ao enfrentamento 
a violencia de genero feminine. 

Art.2° Compoern a lei sete eixos norteadores das acoes 
estrateq icas: 

I - PREVENCAO: construindo uma Cultura de Nao Violencia contra as 
mulheres; 

II - PROTECAO: ampliar e fortalecer a Rede de Atendimento as 
Mulheres em Situacao de Violencia dornestica familiar; 

Ill - PUNICAO: contribuir para a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e 
demais Leis que coibem a violencia de genero feminine; 
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IV - ASSISTENCIA: promover e garantir os direitos e a autonomia das 
nossas municipes; 

V - PRODUCAO DE CONHECIMENTO: gerar e difundir informacoes 
sobre Violencia de Genera feminino, direito a Cidadania e Acesso a 
Justica: 
VI - TRANVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE: assegurar a 
qestao integrada; 

VII - PARTICIPACAO DA MULHER E CONTROLE SOCIAL: fortalecer 
a Gestao Dernocratica das Politicas Publicas. 

Art. 3° Cada eixo norteador do Plano de Enfrentamento da Violencia 
de Genera Feminino e composto pelas seguintes acoes estrateqicas: 

I - ACOES DE PREVENCAO: 

a) instituir a pratica de conceber e requalificar os espacos publicos a 
partir da perspectiva de genera feminino, desenvolvendo e aplicando 
estrateqias para prevenir a violencia de genera feminino, como 
expressao das politicas publicas municipais; 

b) implementar o pragrama educativo "Maria da Penha vai a Escola", 
com foco na desconstrucao das desigualdades e violencia de genera 
feminino, bem como o enfrentamento aos preconceitos de raca, cor, 
etnia, credo, orientacao sexual e pessoas com deficiencia no arnbito da 
comunidade escolar; 

c) o pragrama Maria da Penha vai a Escola devera ser trabalhado pelas 
escolas e creches municipais ao longo de todo o ano letivo dentro das 
disciplinas, culminando ao final de cada ano com a mostra para toda a 
comunidade escolar do municipio do trabalho desenvolvido na escola; 

d) fica instituido o prernio Amelia Maria de redacao cuja tematica sera a 
violencia de genera feminino, deste prernio poderao participar e 
concorrer todos os alunos a partir do 6° ano do ensino fundamental ate o 
9° ano e grupos EJA das escolas do municipio que estejam incluidas no 
projeto Maria da Penha vai a escola; 

e) a equipe pedag6gica junto com os professores de cada escola 
escolherao as redacoes que considerarem aptas dentre as escritas pelos 
alunos e as inscreverao no prernio: 
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f) a premiacao devera ser feita do primeiro ate o quinto lugar e sera 
providenciada pela Secretaria de Educacao, Nesse contexto, uma 
cornissao avaliadora devera ser formada pela Secretaria da Mulher, 
Secretaria de Educacao e Secretaria de Cornunicacao, que publicarao 
em edital as regras e prerniacao do concurso. Cabera a Secretaria de 
Cornunicacao realizar a revisao dos textos antes de sua publicacao, bem 
como, toda a divulqacao e publicacao do prernio nos meios de 
cornunicacao: 

g) desenvolver e executar campanhas permanentes de prevencao e 
enfrentamento da violencia de genera feminino; 

h) promover rodas de dialoqos nos bairros, comunidades e distritos do 
municipio sobre direitos da mulher, cidadania e violencia dornestica e 
familiar; 

i) ofertar cursos profissionalizantes e de qualificacao profissional para 
insercao no mercado de trabalho e empoderamento econ6mico das 
mulheres em situacao de violencia dornestica e familiar; 
j) apoiar acoes de enfrentamento contra o abuso, trafico e exploracao 
sexual de meninas e adolescentes; 

k) promover e fomentar a forrnacao e capacitacao dos profissionais de 
sequranca publica, operadores do direito e transporte urbano em 
enfrentamento a violencia de genero feminino. 

II - ACOES DE PROTECAO: 

a) criacao do CEAM - Centro Especializado de Atendimento a Mulher 
em situacao de violencia, que devera receber o nome de Joana Beatriz 
de Lima e Silva, com estrutura e ambiente adequado ao acolhimento, 
atendimento e encaminhamento da mulher vitima de violencia domestics 
e familiar conforme preve a Norma Tecnica editada pela Secretaria 
Especial de Politicas Publicas para as Mulheres da Presidencia da 
Republica em 2006, a partir da Lei n.? 11.340/2006. 

1. A equipe do CEAM devera ser composta pelos seguintes 
profissionais: 

01 coordenadora; 
02 secretarias: 
02 assistentes sociais; 
02 psic61ogas; 
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·02 advogadas; 
02 educadoras; 
01 ajudante geral; 
01 sequranca. 

b) criar e publicar norma tecnica relativa a Constituicao e funcionamento 
do Centro Especializado de Atendimento a Mulher e elaborar o 
respective manual de procedimentos; 

c) produzir guia com as regras de sequranca a serem observadas pelas 
usuarias do Centro de Referencia: 

d) instituir no transporte publico a parada segura para as mulheres, onde 
os motoristas deverao dentro da trajet6ria do transporte a partir das 21 
horas parar em qualquer ponto pra embarque e desembarque de 
mulheres que estejam sozinhas ou acompanhadas por criancas menores 
de 14 anos. A parada segura devera se estender a grupos vulneraveis 
(pessoas com deficiencia e idosos acima de 60 anos). 

Ill - ACOES PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA PUNIC.AO: 

a) fomentar e apoiar a criacao dos Services de Responsabilizacao e 
Educacao dos Autores de Violencia Dornestica e Familiar contra a 
Mulher; 

b) planejar, executar e apoiar campanhas, rnobilizacoes e acoes 
educativas sabre a Lei Maria da Penha, com a finalidade de 
conscientizar os agentes do sistema de justica e sequranca publica 
sabre a irnportancia de se assegurar a aplicabilidade da referida Lei, 
bem coma informar a populacao quanta a imprescindibilidade da 
denuncia: 

c) apoiar a realizacao de rnutiroes para processar e julgar os crimes 
sabre a eqide da Lei Maria da Penha. 

IV - ACOES DE ASSISTENCIA VISANDO A PROMOC.AO DOS DIREITOS E 
AUTONOMIA DAS MULHERES: 

a) promover articulacao com as secretarias municipais para inclusao 
das mulheres assistidas pelo CEAM - Centro Especializado de 
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Atendimento a Mulher nos services de saude, educacao, moradia, 
qualificacao profissional, trabalho, renda, programas de protecao social e 
etc; 

b) apoiar a mulher assistida em situacao de desabrigamento, bem 
como idosas em situacao de violencia: 

c) desenvolver, articular e promover programas de acolhimento e apoio 
a mulher vitima de violencia em situacao de rua e/ou com 
comprometimento cognitivo ou mental; 

d) fomentar a realizacao de acoes de inclusao socioassistencial e 
produtiva das mulheres egressas do sistema prisional. 

V - ACOES REFERENTES A PRODUCAO DE CONHECIMENTO: 

a) fomentar a elaboracao de pesquisas sabre violencia contra as 
mulheres, considerando suas diversas dimensoes: dornestica e 
familiar, sexual, institucional, contra segmentos especfficos de 
mulheres - negras, lesbicas, idosas, do campo e com deficiencia; 

b) estimular as pesquisas e os estudos sabre sequranca das mulheres 
e direito a cidadania; 

c) produzir material educativo sabre enfrentamento da violencia de 
genera feminino, bem como a divulqacao de dados estatfsticos 
relativos a violencia contra a mulher no municipio de Garanhuns; 

d) promover e realizar oficinas, palestras, seminaries, conferencias, 
rodas de dialoqos sabre genera feminino e violencia contra as 
mulheres, visando a prornocao de debates qualificados com a 
sociedade e agentes publicos. 

VI - ACOES TRANSVERSAIS INTERSETORIAIS PARA ASSEGURAR A 
GESTAO INTEGRADA: 

a) compor a rede de enfrentamento a violencia de genera feminino no 
municfpio de Garanhuns; 

b) compor a rede de enfrentamento ao abuso e exploracao sexual 
contra meninas e adolescentes; 
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· c) realizar acoes integradas com os orqaos que compcSem o sistema de 
justica e sequranca. 

VII - ACOES DESTINADAS A PROMOCAO DA PARTICIPACAO DA 
MULHER NO CONTROLE SOCIAL: 

a) estimular os pracessos de participacao das mulheres nos espacos 
de decisao e poder; 

b) apoiar e fortalecer as orqanizacoes de mulheres; 

c) fortalecer o Conselho Municipal da Mulher, quando instituido. 

Art. 4° Fica instituida a Camara Tecnica de Enfrentamento a Violencia 
de Genera Feminino na cidade de Garanhuns, que sera composta da seguinte 
form a: 

a) Secretaria da Mulher; 
b) Secretaria de Assistencia Social; 
c) Poder Judiciario. 
d) Ministerio Publico Estadual; 
e) CEAPA; 
f) Policia Civil; 
g) Policia Militar; 
h) Secretaria de Educacao: 
i) Secretaria de Saude. 

§ 1° A Camara Tecnica cornpetira: 

I - a avaliacao dos resultados e impactos causados a partir da 
prornulqacao da presente lei; 

II - promover a intersetorialidade e transversalidade das acoes de 
enfrentamento a violencia de genera feminino; 

Ill - articulacao entre os services que compcSem a rede de 
enfrentamento a violencia de genera feminino, bem coma aos demais services 
de apoio que se facarn necessaries ao atendimento a vitima de violencia de 
genera feminino; 

IV - prapor acoes de enfrentamento, acolhimento, atendimento e 
encaminhamentos, bem coma ampliacao e adaptacao dos services da rede de 
apoio e enfrentamento a violencia de genera feminino e atendimento a mulher 
vitima de violencia. 
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Art. 5° As despesas decorrentes da irnplantacao e irnplementacao 
da Lei de Enfrentamento a Violencia de Genera Feminine, correrao a conta de 
dotacoes orcarnentarias contidas no respective orcarnento. 

Art. 6° A presente Lei entra em vigor na data de sua publicacao, 
revogam-se as disposicoes em contrario, em especial o Decreto Municipal n.? 
084/2015. 

PALACIO CELSO GALV.AO, em 17 de abril de 2017. 

7 


	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)

