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O PREFEITO CONSTITUC10NAL DO MUNICIP10 DE VERTENTES, ESTADO

FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribul,Oes legais conferidas pela Lci

organica Mllnic,pal e em especial com supedaneO nO art 60 da norma antedita,faz saber

que a Camara Municipal dcヽ ′ereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Ementa: "Dispde sobre a criagao na estrutura

da Secretaria de AssistAncia Social, da

COORDENADORIA EXTRAORDINARIA DA

MULHER E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",

Art. 1.e - Fica instituida no ambito do Municipio das Vertentes, a Coordenadoria

Extraordineria da Mulher,6rgao subordinado e Secretaria Municipal de Assist6ncia Social;

Art.2.q - A Coordenadoria Extraordiniiria da Mulher tem como obietivos basicos

assessorar direta e imediatamente o Prefeito do Municipio na formulaqao, coordenaqeo e

articulageo de politicas para as mulheres, bem como, elaborar e implementar campanhas

educativas de combate A discrimina9eo no ambito municipal, elaborar o planejamento de

g€nero que contribua na agao do Governo Municipal com vistas i promocao da iSualdade;

articular, promover e executar programas de cooperaqao com organismos pliblicos e

privados, voltados e implementaCao de politicas para as mulheres;

Art.3.o - Fica criado um cargo em comissao de Coordenador, simbolo CDA'4,

responsavel pela Coordenadoria Extraordineria da Mulher, com remunerageo mensal de

R$ 800,00 e atribuiE6es previstas no artigo 2e desta Lei;

Art.4.e - Ficam criadas 02 (duas) funt6es gratificadas de auxiliares da
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Coordenadoria Extraordinaria da Mulher, simbolo FG'2, com o valor correspondente:l R$

320,00 cuja concessao sere por desiSnaqeo pelo Che[e do Poder Executivo' atribuida aos

servidores de Provimento efetivo;

Art 52 ‐ Esta Lei entra ern v180r na

dispoSi,OeS em contrlrio

data de sua publicaqeo. Revogadas as

ete do Prefeito, 09 de junho de 2015
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