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LEI MUMCIPAL N" 435i2022, DE 17 DE AGOSTO D8,2022.

*TNSTITUT A CAMPANHA *Acosro LfLÁs.,
DEDTcADo À rnrluNçÃo E
coNscrnxrrzaçÃo pELo FrM DA
vror,ÊNcra coNTRA A MULHER No
nruNrcÍpro DE sÃo urçuEl Do çuanaÁ -
PA E »Á ournas PRovIDÊ,t'tcIAS."

O Prefeito de São Miguel do Guamá, Estado do Pará, o senhor EDUARDO

SAMPAIO GOMES LEITE, Art. 66, Inciso lV e VI da Lei Orgânica do Município de

São Miguel do Guarná/PA, faço saber que a Cârnara Municipal aprovolr e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art= lu Fica, lnstrtuida. no âmlrito do Mi-rnicípio de São Migr-iel rlo Guarná -
PA, a Carnpanha "Agosto Lilás", a ser realizada, anualrnente, durante todo o mês de
agosto.

§ 1". Fi,sta" Campanha- denonrina-da "Agosto I-ilás" será incluída no Calenclá"ricr
oficial de Eventos do Município de São Miguel do Guamá - PA.

§ 2'. Fica instituído o dia 07 de agosto Cedicado à prevenção e conscienttzaçáo
pelo fim da violência contra a mulhher no município de São Miguel do Guarná/PA.

Art. 2." O mês de agosto será destinado à realização da campanha de
conscientização, prevenção e enfrentamento a todas as Íbnnas de violência contra a
mulher no município de São Miguel do Guamá - PA, tendo como principal objetivo
sensibilizar a sociedade sobre a violência contra doméstica e familiar contra o gênero
feminino.

§ I" - São condutas abarcadas por essa Lei:

I- Violência Física: Qr-ralquer concluta que ofenda a
integridade ou saúrde corporal da rnulher: (Lei 1 1.340, de 7 de agosto de
2006)' 

rr r/! r^ ! n! t. . r íii- 'v'rolencra Psicoiógica: QLralcluel cotrtiuta quÉ uause a

mulher dano emocional e diminuição d; autoestima ôu que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise desagradar
ou controiar suas ações, comportamentos, crcnças e decisõcs mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, insultos, manipulação,
isolatnento, vigilância constante, perseguição contumaz, chantagem,
ridicularização, expioração e iimitação tio direito cie ir e vir ou cluaiquer
outro meio que lhc cause prejuízo à saúdc psicológica e à
autodeteminação; (Lei I 1.340, de 7 de agosto de 2006).
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iII- Violência Sexual: Qualquer conduta que a cr:nstranja c
presenciar, a mantcr ou a participar de reiação sexuai não ciesejacia,
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da fbr'ça, que induza a
comerciahzâr orJ a utlltzzr de crralorrer morlo. a srra sexrlalidade nrro ,!l .lrv9v,

impeça de Llsar qualquer metodo contraceptivo ou que a force
matrimônio, à gravidez, ao abor1to ou à prostituição, mediante coação,
nhnntacoa "'.L^*^ ^" *^-i,.-,1-^ã^. ^,' ^,'^ Ii-"i+^ ^,, ^-',1.. ^ ^-.'-^{^;^luqrrtdéLrrr. )utrulrru uu rtr4lrlyurqYdu, vu vul ruru!w uL[ dllulL r, !^çIwivi\j

de seus clireitos sexuais e reprodutivos; (Lei i1.340, de 7 de agosto de
2006).

IV- Violência Patrimonial: Qualquer conduta clue configure
retenção, subtração. destruição parcial ori total de seus objetos.
instrumentos de trabalho, docnmentos nessoais. bens. valores e direitos
ou recursos econômicos, incluindo os destinados e satisfazer suas
-.-..,,.,^:,i^J^,-. /T,-; 11 1/í\ l^ 7 ..1^ ^.i.-^f^- t,, 1.trrá\ \I \I;^ÍA-^1,. Í\/^*^1.IrLLL-)ltlaLlÇi, \Lçr I LJa\Jl (lg / \lg cr5t i)tu Lll á\JULi,r. v. Y lLrlçlll,la lYluldl.

Qualquer conduta que configure calúnia, diÍamação ou injúria. (Lei
11..t40. de 7 cic agosto cie 20U6).

V- Violência moral: Entendida como qualqr"rer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria. (Lei 11.340, de 7 de agosto dc
2006).

Art. 3.' Para conquistar o seu objetivo, a Campanha "Agosto Lilás" pr"evê a
realização de ações de rnobilização, palestras, debates, encontros, utilização de redes
sociais, eventos e serninários durante todo o mês de agosto para o pirblico em geral.

Parágrafo único. As atividades previstas no caput poderão ser realizadas pelo
órgão competente do Poder Executivo de forma articulada com suas secretarias, tendo
como opcão firmar parcerias e convênios com instituicões goverlamentais e não-
govemamentais, empresas públicas e privadas. movimentos sociais, conselhos de
dircitos e conselhos de classe.

Art. 4." Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gahinete do PreJêito Llunicipal de São Miguel do Guam(t, Estado do Pará, em l7 de

tgostl de 2022.

SAMPAIO GOMES LBITE
Prefeito Municipal de São Miguel do Guamá
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