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Publicado em 09 de novembro de 2019. 

 

 

 

DECRETO Nº 13.380/2019 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NITERÓI no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Regula e implementa a Mediação de Conflitos como integrante da Política Pública de 

Segurança no Município de Niterói. 

 

Art 1ºA implementação do programa de Mediação de Conflitos no Município dar-se-á através da 

Rede Mediar que articulará iniciativas orientadas nos princípios da Mediação de Conflitos e da 

Justiça Restaurativa com o objetivo de corroborar, disseminar e construir a Cultura de Paz no 

Município. 

§1º - A Rede Mediar será orientada pelos seguintes princípios e objetivos: 

I- Princípios do Instituto da Mediação, voluntariedade, cooperação, protagonismo, 

confidencialidade, autonomia das partes, decisão informada, oralidade, boa-fé, cooperação. 

II- Transversalidade e integração das políticas de mediação de conflitos; 

III- Fomento à cultura cooperativa e autocompositiva na convivência e na solução de conflitos; 

IV- Incentivo à experiência democrática e de cidadania através da participação, protagonismo na 

solução do conflito e direito à fala; 

V- Prevenção e reversão aos ciclos de violências através da interrupção das espirais de conflito. 

Art 2º O programa de Mediação de Conflitos será realizado através da integração e 

transversalidade de diversos setores, sobretudo com a segurança pública, assistência social, 

educação e saúde. 

Art 3º A Rede Mediar está inserida no Pacto Niterói Contra Violência da Prefeitura de Niterói no 

Eixo de Convivência e Engajamento Cidadão 

Art 4º O programa de Mediação de Conflitos será realizado através de parcerias com: 

I- Instituições da Sociedade Civil 

II-Demais instituições necessárias para implementação dos projetos da Rede Mediar 

Art 5º O programa de Mediação de Conflitos do município de Niterói prevê a implementação de: 

I-Mediação Comunitária 

II-Mediação Escolar 

III-Capacitação dos Servidores Municipais 

IV-Justiça Restaurativa com adolescentes em conflito com a lei 

Art 6ºA criação de Centros de Mediação Comunitária será: 

I-Através da escolha de territórios com maiores conflitos interpessoais que originam ameaça e 

lesão corporal principalmente; 
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II-Utilização de espaços e instituições que tenham bom relacionamento com as comunidades que 

serão atendidas pelo Centro de Mediação Comunitária e que tenham boas condições de receber 

pessoas. 

Art 7º Os mediadores comunitários deverão ser lideranças reconhecidas pelos moradores dos 

territórios, serão voluntários e poderão receber ajuda de custo de transporte e alimentação, de 

modo a facilitar a continuidade do trabalho. 

Art 8ºA capacitação em Mediação de Conflitos dos servidores, que trabalham com abordagem 

direta à população, desenvolverá os temas da Comunicação Não-Violenta, Ferramentas da 

Mediação e outras técnicas de administração de conflitos. 

I A capacitação será destinada sobretudo às equipes de segurança, fiscalização, saúde, assistência 

social e educação. 

II -As turmas serão montadas através da indicação das secretarias 

Art 9º O projeto da Mediação Escolar deverá ser apresentado à Comunidade Escolar e, prezando 

o princípio da voluntariedade, ela optará ou não pela execução do projeto. 

§1º Após a opção pela implementação, será desenvolvida em conjunto com a Comunidade 

Escolar, o plano de trabalho, priorizando os princípios da autonomia e empoderamento, os 

objetivos da participação direta dos envolvidos e a experiência democrática. 

Art.10 O projeto da Justiça Restaurativa com adolescentes em conflito com a lei do Município, 

será desenvolvido juntamente os órgãos e instituições referentes aos direitos e políticas públicas 

dos direitos das crianças e adolescentes. 

Art.11 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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