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§2º Os amparos e garantias previstas neste artigo serão concedidos mediante 

prévio levantamento, inspeção e relatório social a ser realizado por equipe multidisciplinar 

composta por assistente social, enfermeiro, psicólogo, psicopedagogo e pedagogo, todos 

servidores do município que deverão atestar e identificar de forma pormenorizada cada uma 

das necessidades a serem atendias a cada mulher. 

§3º O relatório prévio apontará quais as naturezas das vulnerabilidades e/ou 

carências de que padece a mulher atendida e indicará quais os amparos que devem ser 

concedidos, bem como a sua quantidade e período de atendimento. 

Art. 3º. A coordenação da política municipal de que trata esta Lei cabe à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, com o auxílio logístico, técnico, material e 

financeiro-orçamentário das Secretarias de Saúde, Educação, Finanças e Administração de 

Aurora do Pará. 

Art. 4º. As despesas inerentes à execução da política pública instituída por esta 

Lei correrão às expensas do orçamento do município de Aurora do Pará. 

Art. 5º. A prestação de contas dos custos inerentes à execução desta Lei será 

realizada ao Conselho Municipal de Assistência Social, cujo prazo final para a sua 

protocolização perante o referido colegiado encerra-se no dia 30 (trinta) de junho de cada 

ano. 

Art. 6º. Como forma de viabilizar o cumprimento da política pública instituída 

por esta Lei, o Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito orçamentário especial e/ou 

suplementar no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o orçamento anual de Aurora 

do Pará. 

Art. 7º. O Poder Executivo de Aurora do Pará fica obrigado a regulamentar a 

execução desta Lei através de Decreto, o que deverá fazer no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as 
disposições em contrário. 

 
 

Registre-se e publique-se. 
 

Aurora do Pará – PA, 22 de junho de 2022. 
 
 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 
Prefeita Municipal 
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