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LEI No 2.587, DE 18 DE JUNHO DE 2019 

 

 

Institui o dia Municipal de “Combate 
ao Feminicídio" em Salinas-MG e dá 
outras providências. 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS, no uso de suas atribuições legais, 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono, promulgo e mando publicar a seguinte 
Lei: 
 

Art. 1o Fica instituído o dia 17 de abril de 2019, como o Dia Municipal do 
Combate ao Feminicídio. 

Art. 2o Os órgãos púbicos, Secretarias Municipais deverão intensificar ações 
de: 

I - difusão de informação sobre o debate ao Feminicídio;  

II - promoção de eventos para o debate público sobre a Política Nacional do 
Combate Violência Contra a Mulher; 

III - difusão de boas práticas de conscientização, prevenção e combate ao 
Feminicídio; 

IV - participação e desenvolvimento pela Secretaria Municipal de Saúde, de 
grupos terapêuticos, promoção de debates sobre estes temas;  

V - capacitação para as profissionais Agentes Comunitários de Saúde para 
que consigam identificar e atuar junto a população feminina tais violências, 
conduzindo estas à Equipe de Saúde da Família, onde haverá o acolhimento, 
encaminhamento, orientação para que busque ou que seja acompanhada aos 
órgãos responsáveis, delegacia, ministério público, nos programas CREAS, CRAS e 
seus projetos; 

VI - mobilizar a comunidade para a participação de prevenção enfrentamento 
ao Feminicídio;  

VII - utilizar órgãos públicos onde há aglomeração de pessoas para realizar o 
trabalho de informações de combate ao Feminicídio e violência contra a mulher, tais 
como Mercado Municipal e Hospitais, com vídeos informativos nas recepções do 
Terminal Rodoviário, das UBS’s, das Escolas e demais espaços. 

Art. 3o A sociedade civil organizada poderá promover campanhas, debates, 
seminários, palestras e outras atividades para conscientizar a população sobre a 
importância do Combate ao Feminicídio na forma tentada ou consumada e demais 
formas de violência contra a mulher.  

Art. 4o Durante o Dia Municipal do Combate ao Feminicídio os 
estabelecimentos de ensino deverão realizar atividades com a presença dos pais.  
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Art. 5o A Prefeitura Municipal de Salinas poderá criar o serviço que atenderá 
as Mulheres Vítimas de Violências em parcerias com a Poder Judiciário, Polícia 
Militar desde que haja anuência destas entidades.  

Art. 6o O Dia Municipal do Combate do Feminicídio instituído por esta lei terá 
periodicidade anual e fica incluído no calendário oficial do Município. 

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Salinas/MG, 18 de junho de 2019. 
 

 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 
Prefeito Municipal 
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