
1 AGUA CLARA· MS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA 

Gabinete do Prefeito 

LEI N º . 920/2013 

"Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher 
(CMDM), do Fundo Municipal dos Direitos 
da Mulher (FMDM) e dá outras 
providências". 

O Prefeito Municipal de Água Clara - Estado de Mato Grosso do Sul, 
Excelentíssimo Senhor SILAS JOSÉ DA SILVA, faz Saber que a Câmara Muni�ipal 
Aprovou e ele Sanciona a seguinte Lei: 

Capítulo I 
Do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

. Artigo l ° - Consoante disposição do artigo 35, da Lei 11.340/2006,
que autoriza a adoção de políticas públicas em defesa dos direitos das Mulheres, fica 
instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), órgão consultivo, 
deliberativo e fiscalizador, vinculado a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cidadania e Trabalho, com a finalidade de formular, no âmbito municipal, diretrizes, 
programas e políticas públicas que visem a prevenir, coibir e erradicar a 
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discriminação e a violência contra a mulher sob todas as suas formas (física, 
psicológica, sexual, patrimonial e moral), assegurando-lhe condições de liberdade e 
de igualdade de direitos, bem como sua plena participação nas atividades políticas, 
econômicas, sociais, culturais e jurídicas do município de Água Clara/MS. 

§1 º - São considerados órgãos seccionais de apoio ao Conselho
Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), os órgãos ou as entidades da 
administração pública federal e estadual cujas atividades estejam associadas à 
proteção da mulher e que lhe assegure o pleno exercício da cidadania. 

§2° - São considerados órgãos locais de apoio ao Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher (CMDM), os órgãos ou as entidades municipais responsáveis 
pelas atividades referidas no parágrafo anterior, cujas ações ocorram no âmbito do 
município de Água Clara MS. 

Artigo 2° - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
(CMDM): 
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I - elaborar o Regimento Interno no prazo de 30 (trinta) dias após a 
constituição e nomeação dos seus membros e respectivos suplentes; 
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