
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MAGALHfiES BARATA

GABINETE DA

PREFEITA

LEI  N° 014/2022   de 06 de julho de 2022.

"Disp6e  sobre  a  cria¢ao  do  Conselho  Municipal  dapessoa com

Defici6ncia do Munici'pio de Magalhaes  Barata/PA''.

Artigo1°.F.icaautorizadoacriacaojuntoaSecretar.iadeSaddedesteMunicipio,constituindo-se

como6rgaocolegiadodecaraterpermanenteecomposigaoparitariaentreGovernoMunlcipaleSociedade

CivHcomfung6esdeliberativas,consultivas,normativasedefiscalizagaonoplanejamentoeformulagao

da politica  municipal  das  ag6es voltadas  ao  atendimento  e  defesa  das  pessoas  com  defici6ncia.

Artigo  2°.  Compete  ao  Conselho  Municipal  da  Pessoa  com  Deficiencia:

I-FormulareencaminharpropostasaoPoderExecutivocomafinalidadedeimplementagaode

politicasdeinteresseptlblicoedeinclusaodapessoacomdeficiencia;
H  -  Acompanhar  a  elaboragao  e  avaliar  a  proposta  orgamentaria  do  Municipio  referente  a

execu?ao  de  programas  vinculados  as  pessoas  com   deflciencia  nas  diferentes  areas  das  politicas

pdblicas;
Ill  -  Acompanhar  e   analisar   programas  dos  servigos  nao-governamentais  que  operem   em

sistemadeco-financiamentoecomp6emasredesdeatendimentomunicipal;
lv-Proporcampanhaseprogramaseducativosdesensibilizagao,conscientizagaoepreveng5o

de  deficiencias,  promovendo  debates,  seminarios,  mesas-redondas  e  outros  eventos.

V -  Acompanhar,  conjuntamente  com  Conselhos  Municipais  afins,  os  projetos,  programas  e

servicos que envolvam as pessoas com deficiencia;
Vl-   Promover   periodicamente   foruns   pr6|Cidadania,   visando   estabelecer   canais   de

comunicagaocomasociedadeemgeral,comoobjetivodedivulgarasag6esdoConselhoelevantaras

demandas relacionadas a pessoa com deficiencia e necessidades especiais;
VH  -  Convocar,   pelo   menos  a  cada   dois  anos,   a  Semana   Municipal   da   Pessoa  com

Deficiencia",Paraaprofundamentodequest6espertinentesaformulagaodapolitica,programas,projetos

eservigos,abrangendotodaaAdministragaoPdblicaMunicipal,fixandoprioridadesparaaexecugaodas

ag6eseestabelecendocrit6riosparaaavaliagaoecontroledeseusresultados;
VIll  -  Articular  com   6rgaos   Federais,   Estaduais  e   Organismos   lnternacionais,   bern  como  a

sociedade  em  geral,  com  vistas  a  captagao  de  recursos  que  possibilitem  a  execugao  de  projetos  e

programas direcionados as pessoas com deficiencia;
lx-Organizar  e  normatizar  os  F6runs  para  inclusao  da  pessoa  com  deficiencia;

X  -  Opinar,  juntamente  com  os  6rgaos  da  Administragao  Pdblica,  as  propostas  para  a

confecg5o  do  Plano  Plurianual,  Lei  de  Diretrizes Orgamentarias  e  Lei  Or9amentaria;

Xl -  Promover  campanhas  educacionais  contra  a  discriminagao  a  pessoa  com  deficiencia;

XII -Elaborar e reformar o seu Regimento lnterno;
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XllI  -Eleger  o  seu  Presidente  e  demais  componentes  da  Mesa  Diretora.

Artigo  3°.  0  Conselho Municipal  da  Pessoa  com  Deficiencia sera  composto  por 8  (oito)membros

titulares  e  re§pectivos  suplente§,  nomeados  por a{o  do  Prefei{o  Municipal,  sendo:

I   -  04   (quatro)   representantes   do   Poder   Executivo,   indicados   pelo   Prefeito   Municipal,

distribuidos da seguinte forma:

a)     01   (urn)  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educagao;

b)     01   (urn)  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Sadde;

c)     01   (urn)  representante  da  Secretaria de Assist€ncia Social;

d)     01   (urn)  representante  do  Departamento de  Esporte;

11 -  04  (quatro)  representantes  da  Sociedade  Civil,  assim  distribuidos:

a)    04 (quatro) entidades cujo objeto social seja pertinente a natureza do Conselho e que estejam

cadastradas no Conselho de Satide e Conselho de Assistencia Social.

§1°.  Os conselheiros representantes das entidades referidas na alinea "a'',  inciso 11
deste artigo serao indicados pelas respectivas entidades da sociedade civil quando da eleigao
para renovagao do mandato dos conselheiros.

§2°.  A eleigao  do  Conselho far-se-a  logo  ap6s  a  criagao,  na forma  definida  pelo
Regimento lnterno.

§3°.  0 mandato dos membros do Conselho sera de 02 (dois) anos.

§4°.  No caso de extingao ou alteragao de quaisquer dos 6rgaos referidos no inciso
I deste artigo,  passafa a integrar o Conselho urn representante da unidade administrativa que
assumir as atribuig6es do 6rgao extinto.

Art. 4°. 0 Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia tefa uma mesa diretora
com representagao do setor pdblico e da sociedade civil, tamb6m paritariamente,  constitufda

pelos  cargos  de  Presidente  e  Secretario,  eleitos  na  primeira  reuniao  ordinaria  de  cada
mandato, entre seus pares, com mandato de quatro anos.

Art. 5°. A Mesa Diretora competifa:

I -elaborar e definir a programagao geral do Conselho  Municipal da  Pessoa com
Deficiencia;

11 -incentivar e garantir a integragao de todas as equipes na definigao das diretrizes

politicas e da programagao geral do Conselho;
Ill -propor a estrutura administrativa do Conselho;
lv -  articular  os  programas  de  implantagao  de  projetos  com  os  programas  das

diversas Secretarias, Autarquias e Empresas Municipais;
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V  -  propor,  incentivar,  assessorar  e  acompanhar  iniciativas  que  concernem  as

quest6es das pessoas portadoras de deficiencia;
VI -elaborar o Regimento lnterno do Conselho;
VII  -  convocar  as  conferencias  municipais  de  pessoas  com  deficiencia  e  as

reuni6es plenarias mensais do Conselho, definido as pautas concernentes a tais eventos,
na forma de seu Regimento lnterno.

§ 1° A convocagao de encontros e reuni6es plenarias mensais sera enviada a todas
as  entidades  que  comp6em  a  Assembl6ia  Geral  com  no  mfnimo  05  (cinco)  dias  de
antecedencia de sua realiza?ao.

§  2°  As  conferencias  municipais  de   pessoas  com   deficiencia  e  as   reuni6es
plenarias  mensais  serao abertas  a  participagao  de todas as  pessoas  interessadas,  nos
termos da legislagao vigente, da lei de criagao do Conselho e Regimento lnterno.

Art.  6°.   Os casos de  impedimentos  e substituigao dos conselheiros,  bern  como
os  motivos  relevantes  que  possam  determinar  tais  providencias  a  serem  apreciadas  em
reuniao ampla, serao disciplinados pelo Regimento lnterno do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiencia.

Art.  7°.  Os conselheiros e suplentes  representantes do  poder ptlblico  municipal
serao indicados de livre escolha pelo Prefeito Municipal.

Art.  8°.  Os  conselheiros titulares  e  suplentes  representantes  da  sociedade  civil
organizada,  serao  escolhidos  em  forum  pr6prio,  na  forma  que  dispuser  o  seu  Regimento
lnterno.

Art.  9°.  Os  conselheiros,  titulares  e  suplentes,  representantes  do  poder  pdblico
municipal e da sociedade civil,  serao  nomeados pelo Chefe do  Poder Executivo Municipal e
empossados pelo titular da Secretaria Municipal de Saude.

Art.   10°.   Serao   substituidos   os   conselheiros   que,   em   reuni6es   ordinarias,
registrarem 03 (tres) faltas consecutivas ou 06 (seis) alternadas nao justificadas, ou por outro
impedimento previsto em Lei.

Art. 11°.  Para o atendimento imediato das despesas de manutengao e instalaeao
deste Conselho, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a movimentar cfeditos
dentro do orgamento,  no exercicio da criagao do Conselho.

Art.12°.  Cabera ao Conselho,  no prazo de  10 (dez) dias da sua posse,  elaborar
seu  Regimento  Inferno,  que  devera  ser  aprovado  por  2/3  (dois  tergos)  dos  integrantes  do
Conselho e submetido a aprovagao do Prefeito Municipal, que emitira decreto para este fim.
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Art.13°. As deliberag6es do Conselho, em suas varias instancias, serao lavradas
atas  a  serem  registradas  em  livro  pr6prio,  emitidas  resolug6es,  quando  aplicavel,  quando
solicitadas,  disponibilizadas ao pdblico em geral.

Art.14°. A fungao de membro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiencia
nao sera remunerada, sendo considerado servigo pdblico relevante.

Art.  15°.  0  Chefe  do  executivo  podefa  regulamentar a  presente  Lei,  no  que  for
necessario.

Art.  16°.  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogando-se  as
disposig6es em contrario.

Magalhaes  Barata,  06  de  Julho  de  2022.

c,#sft:rfffee`•'..

arlene da Silva Borges

Prefeita Municipal

a
DE    MAGALHAES    BARAT{``.
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