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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 
 
 
• Lei Nº 993/2016 - Cria o Dia Municipal da Paz, e dá outras providências. 
• Parecer do Conselho de Gestão Adiantamento – Mês junho/2016. 
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LEI Nº 993/2016 
 
“Cria o Dia Municipal da Paz, e dá outras 
providências”. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal DECRETA e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituído o dia municipal da Paz a ser comemorado no último domingo do 
mês de outubro.  
 
I - Consta neste Projeto, em homenagem á Professora Edileia de Jesus (Que foi 
covardemente violentada e morta nas ruas desta cidade),  
II - Ações práticas em favor da construção de uma Cultura de Paz na sociedade 
Simõesfilhense.  
III - Observando que o número de violências, degradações e crueldades não param de 
crescer, se faz necessário, também, conhecer a causa destes fenômenos em suas 
nascentes. 
 
Art. 2º - Este projeto se propõe a organizar um Movimento Pela Paz e Não-Violência que 
alcance toda a sociedade Simõesfilhense, que de maneira organizada, se arregimentarão 
na implantação de uma Cultura de Paz, empreendendo ações práticas que venham 
estabelecer a construção da Paz. 
 
I - Promover na sociedade o desenvolvimento de uma Cultura de Paz.  
II - Construir ações práticas e concretas para a implantação da Paz. 
III - Institucionalizar o ensino da Paz nas escolas  
IV - Implantar, oficialmente, a Campanha de Desarmamento, a nível municipal através de 
projeto de lei federal. 
V - Fomentar a caminhada pela paz 
 
Art. 3º - Fomentar seminário “paz pela paz” e não-violência 
I - Este seminário tem a finalidade de produzir uma cultura essencial a respeito da 
construção da Paz nos seus três principais segmentos: Paz social, Paz ambiental e Paz 
interior. 
 
Art. 4º - Realizar Conferência na última semana do mês de outubro 
I - A Conferência Pela Paz convoca as lideranças da cidade nos seus diversos segmentos, 
instituições e organizações de classe, a saber: empresários, líderes religiosos de diferentes 
credos, políticos, líderes comunitários, educadores, artistas, intelectuais, pais e, 
principalmente, todos os movimentos existentes na cidade que estejam envolvidos em 
trabalhos ou campanhas relacionadas com a Paz.  
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Art. 5º - Formação do conselho municipal da “paz pela paz e não-violência” 
 
I - Este Conselho deverá ser formado pelos diversos membros da sociedade civil 
organizada, que se fizerem voluntários do MOVPAZ. Entre os seus membros, deverá ser 
eleito o coordenador e os componentes da diretoria. O Conselho deverá ser devidamente 
registrado em cartório, através de ata de constituição da diretoria e estatuto. No estatuto 
deverá constar a ligação do Conselho Municipal com o Movimento Internacional pela Paz e 
Não-Violência.  
II - O Conselho Municipal será composto por 42 (quarenta e dois) membros titulares, 
distribuídos da seguinte forma: 
 
I – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Governo; 
II – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura; 
III – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 
IV – 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
V – 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social; 
VI – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito; 
VII – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial; 
VIII – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
IX – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desporto; 
X – 1 (um) representante da Guarda Municipal; 
XI – 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Promoção à 
Mulher; 
XII – 1 (um) representante da Coordenadoria da Juventude; 
XIII – 1 (um) representante da Comissão Extraordinária Permanente de Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidadania da Câmara Municipal de Simões Filho; 
XIV – 1 (um) representante do Governo do Estado da Bahia; 
XV–1 (um) representante da Polícia Militar do Estado; 
XVI –1 (um) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA); 
XVII – 6 (seis) representantes de: expressões religiosas; espiritualistas, indígenas; 
movimentos inter-religiosos; expressões religiosas afro, afro-descendentes e brasileiras; 
XVIII – 8 (oito) representantes de movimentos sociais pela paz, garantida a participação de 
um representante de cada macro-região da cidade: 
XIX – 6 (seis) representantes de organizações não governamentais que atuam pela cultura 
de paz; 
XX – 1 (um) representante de entidade que congregue organizações, fóruns e redes; 
XXI – 2 (dois) representantes da área de comunicação, entre profissionais de rádio, 
televisão e imprensa escrita. 
 
§1º Os representantes dos segmentos previstos nos incisos deste artigo deverão 
credenciar-se junto à Secretaria de Governo, para candidatar-se à vaga no Conselho, 
indicando em qual categoria se enquadram e os respectivos representantes titulares e 
suplentes. 
 
Art. 6º Ao Conselho Municipal da Paz compete: 
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I – elaborar o seu regimento interno; 
II – promover e organizar a Conferência Municipal da Paz a ser realizada anualmente; 
III – contribuir para que a gestão pública inclua a cultura de paz no município como tema 
transversal das políticas públicas; 
IV – sensibilizar e conscientizar a população do município para a importância da  paz na 
construção da cidadania; 
V – estimular a criação de metodologias para uma educação permanente pela paz e pela 
diversidade em todos os segmentos da sociedade; 
VI – estimular a incorporação de valores da paz nas disciplinas ministradas na rede 
municipal de ensino, contribuindo para a formação de cidadãos que rejeitem a violência; 
VII – promover o diálogo, a mediação e a arbitragem para a busca de soluções não 
violentas de conflitos na cidade, rejeitando todas as formas de violência; 
VIII – apoiar projetos comunitários para o desenvolvimento da paz nas diversas regiões da 
cidade; 
IX – estimular a participação da sociedade civil e dos governos em ações de compromisso 
com a paz no município e fora dele; 
X – propor e desenvolver ações de caráter público, promotoras de valores e atitudes que 
contribuam para a erradicação das guerras, visando à construção da paz; 
XI – incentivar ações que visem a erradicação da intolerância e das discriminações de 
gênero, sexual e de etnia; 
XII – apresentar e dar parecer sobre programas e projetos que digam respeito à paz na 
cidade de Simões Filho; 
XIII – estabelecer parcerias com a iniciativa privada, organizações governamentais e não- 
governamentais, nacionais e estrangeiras, para a viabilização de projetos, ações 
e iniciativas por uma Paz Pela Paz; 
XIV – propor o reconhecimento e dar visibilidade para projetos, movimento e atitudes que 
consolidem uma cultura de paz; 

 
Art. 7º - A cada representante titular caberá um suplente que o representará nas reuniões 
do Conselho Municipal da “paz pela paz e não-violência” em caso de ausência. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO. Os representantes suplentes poderão participar das reuniões do 
Conselho Municipal da Paz, quando o representante titular estiver presente, no entanto, 
não terá direito a voto.  
 
Art. 8º - Nenhum membro do Conselho Municipal da “paz pela paz e não-violência” 
receberá por sua participação qualquer  tipo de remuneração, sendo considerado serviço 
público relevante. 
 
Art. 9º - Os integrantes do Conselho Municipal da “paz pela paz e não-violência” elegerão 
um coordenador e uma coordenadora para seus trabalhos, que será alternada entre seus 
membros a cada sessão do Conselho. 
 
Art. 10 - O mandato dos membros do Conselho Municipal da “paz pela paz e não-violência” 
será de 02 (dois) anos, podendo estes serem reconduzidos uma única vez consecutiva ao 
cargo. 
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Art. 11 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
Art. 12 -. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 19 de maio de 2016. 
 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO 
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