
 
 
 

ANEXO I 

 

Princípios 

O Plano Nacional e Estadual de Política para Mulheres, são orientados pelos 

seguintes princípios: 

- IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE 

Mulheres e homens são iguais em seus direitos e as políticas do Estado se 

propõem a superar as desigualdades de gênero. A promoção da igualdade 

requer o respeito e atenção à diversidade cultural, étnica, racial, orientação 

sexual, classe social, geracional e regional. Demanda o combate às 

desigualdades de toda sorte, por meio de políticas de ação afirmativa e 

consideração das experiências das mulheres na formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

 

- EQUIDADE 

O acesso de todas as pessoas aos direitos universais deve ser garantido com 

ações de caráter universal, mas também por ações específicas e afirmativas, 

voltadas aos grupos historicamente discriminados. Tratar desigualmente os 

desiguais, buscando-se a justiça social, requer pleno reconhecimento das 

necessidades próprias dos diferentes grupos de mulheres. 

 

- AUTONOMIA DAS MULHERES 

Deve ser assegurado às mulheres o poder de decisão sobre suas vidas e 

corpos, assim como as condições de influenciar os acontecimentos em sua 

comunidade, na cidade e no campo, e de romper com o legado histórico, com o 

ciclo e espaços de dependência, exploração e subordinação que constrangem 

suas vidas no plano pessoal, político e social. 

 

- LAICIDADE 

As políticas públicas do Município de Alegre devem ser formuladas e 

implementadas de maneira independente de princípios religiosos, de forma a 

assegurar efetivamente os direitos consagrados na Constituição Federal e nos 

diversos instrumentos internacionais assinados e ratificados pelo Estado 



 
 
 

brasileiro, como medida de proteção aos direitos humanos das mulheres e 

meninas. 

 

- JUSTIÇA SOCIAL  

Implica no reconhecimento da necessidade de redistribuição dos recursos e 

riquezas produzidas pela sociedade e na busca de superação da desigualdade 

social, que atinge às mulheres e meninas de maneira significativa. 

 

- TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PÚBLICOS  

Deve-se garantir o respeito aos princípios da administração pública, quais 

sejam, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 

eficiência, com transparência nos atos públicos e controle social. 

 

- PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  

Devem ser garantidos o debate e a participação das mulheres na formulação, 

implementação, avaliação e controle social das políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ANEXO II 

 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO 

 

DADOS DA ENTIDADE: 

NOME:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

CNPJ (caso tenha):____________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

TELEFONES: _________________________________________________________ 

E-MAIL:______________________________________________________________ 

 

 

DADOS DA DELEGADA: 

NOME:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Documento de Identidade:______________________________________________ 

CPF:________________________________________________________________ 

Endereço:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

TELEFONES: _________________________________________________________ 

E-MAIL : _____________________________________________________________ 

 

 

 

 


