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Projeto de LeiMunicipal n'l2d.!2,de 24 de nlaio de 2019

APROVADO EM Crib q Coiuwlho Municipal dos Direitos da Peswa com
Defici6ncia e EstalKlece a Pnlitica Municipal da pusoa
com defici&ncia dol.Municipio de Dona «In&s/PB, e df
nutrasi provid6ncias.DENT

A CAM.ARA MUNICIPAL DE DONA INNS, ESTADO DA PARAIBA, no uso de
suas atribuig6es previstas na Lei Organica do N]unicipio c/c o Regimento ]ntemo, submete a
apreciagao do Plenfrio delta Casa Legislative o presents Projeto de Lei

Art. 1" - Fifa criado o Consclho Municipal dos Direilos da Pessoa com Defici6ncia,
6rgao colegiado de assessoramento- nomlati\o- deliberati\:o, controlador das agnes, de car=itcr
permanente, paritfrio e consultivo em todos os niveis das politicos piblicas no fmbito municipal,
vinculado a Sccrctaria Municipaldc Assist6ncia Socials habitagio.

/'arngraⓑ (Jnzco - A Secretana Municipal de Assist6ncia Socials Habitagao deveri
dar suporte, quanto a estrutum fisica. administrati\ a e funcionaldo ('onselho

Art. 2' - Este lei disp6e sabre a Politico hlunlcipal dos Dircitos da Pcssoa com
DeHiciCncias e das nomlas gerais pam sua adequada aplicai€io

Art. 3' - O entendimento dos direitos das Pessoas com DeHici6ncia no municipio de
Dona Inez/PB, se dart atrax6s dos dircitos fundamentals: Politicas Socials Basicas, Educagao, Sa6de.
Rccreagio, Espone. Cultum- Habita€ao, amparo iniancia e a matcmidade, Profissionalizagao e outros.
assegurando-lhcs em today das: o tnatamento com dignidade e respeito a liberdade, a conviv6ncia
familiar c comunitfria confomle precomza a convengao da ONU 2006.

\.

Art- 4' - Para efeitos delta lei, considcram-se pessoms com defici6ncia aquelas quc t6m
impcdimcntos de natureza nisica, intelectual ou scnsonal. os quais, em interagao com diversas

barrciras, podem obstruir sua participagao piena c efetiva na sociedade com as demais pessoas.

Art. 5' - A polilica de atendimento dos dneitos das Pessoas com Defici6ncia sera
garantido atrav6s dos scguintes 6rgaos

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici6ncia

il - As Sccretarias Municipals

Art. 6' - Clompete ao Conselho Mumcipaldos Direitos da Pessoa com Defici6ncia
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I claborar os pianos, e projetos da politica municipalpara inclusio das Pessoas com
DeHlci6ncia e propor as providencias necessfrias a sua completa implantagao e ao seu adequado
dcsenvolvimento:

zclar pda efetiva implantagao da politica municipalpam inclusio das Pessoas com
DeHiciCncia

111 - acompanhar o planejamcnto e a\aliar a execugao das politicos municipais de
accssibilidadc a educagao. saade, trabalho, sen:igor socials, transports, cultura, turismo, desporto
lazer. urbanismo e outras reiativas pdas Pessoas com Deflci6ncia:

IV acompanhar a claboralBo e a exccugao da proposta orgamentaria do Municipio.
sugerindo as modiHicag6es nccessfrias a consccugao da politico municipal para inclusio de Pessoas
com Defici6ncia:

V - zelar peta cfetivagao do sistcma desccntralizado e participative de defesa dos
direitos das Pessoas cone DeHicl6ncia

VI - propor a elaboragao de pesquisa e estudos que viscm a mejhoria da qualidade de
vida das Pcssoas com DeHiciCncia

Vll- acompanhar. mediantc relat6rios de gcstio anual de gestao do Fundo Municipal
dos Direitos da Pcssoa com DeHiciCncia. o desempenho dos programas e proletos da politica municipal
para inclusio das Pessoas com DeHici6ncia

\.. Vlll- manifcstar-se, dentro dos limited de sua aluagao, acerca da administragao o
condugao dc trabalhos de pre\eni;ao, habilitagao, reabilitagao e inclusio social de cntidade particular
ou publica, quando houver noticia de irregularidade, expedindo, quando entender cabivel.
recomendal8o ao representante legalda entidade

IX - acaur e manifcstar-se quando a dcnuncias dc maus tratos, negligencia familiar c
quads quer outro maleHicio que esteHa scndo alto a pessoa com qualquer lipo de defici6ncia.

X - a\altar anualmente o desenxolvimento da politica municipal de atendimento
cspecializado As Pessoas coin DehciCncla de acordo com legislagao em vigor, visando a sua plena
adequagao=

XI convocar AsscmblCia de escolha de reprcscnlantes da sociedade civil, quando
hoover \acfncia no lugar de conselheiro titular e suplentc, ou no final do mandato- dirigindo os
trabalhos eleitorais:

\
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Xll - solicitar aos 6rgios municipais, a indicagao dos membros, titular e suplente ,em
casa dc vacincia ou t6rmino do mandato

Xlll elegcr o Prcsidente, o Vice Presidents e o Secretario dentre sous membros

XIV - claborar seu Regiments Inferno

XVl- desenvolver outras atividades correiatas

Art. 7' - O Consc]ho Municipal dos Direitos da Pessoa com DcHlci6ncia realizara, sob
sua coordenag5o uma Confercncia Municipal a coda 2 (doin) ands. para avallar c propor atividades
political da area a serum implemcntadas ou .ia efetivadas no Municipio, garantindo sua ample
divujgag:io

Ai1. 8" - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici6ncia. sera
composto por ] 2 (doze) mcmbros titulares e 12 (doze) membros suplentes, sendo

5 (cinco) mcmbros, representando o poder pablico, indicado polos seguintes
organs

Sccrctaria Municipalde Educagao c Culture
Secretana h,lumcipal de Sadde:
Secrctaria Municipalde Infraestrutura e meio ambiente=
Secretaria Municipal dc Assist6ncia Social e Habitagao
Representante da Escola Eshdualdo Municipio

\. 11- 7 (sate) membros.
reprcsentantcs legais

representantes da sociedade civil: escolhidos por sous

Pais de pessoa com defici6ncia:
Consclho Tutelar:
Policia Miiitar e Civil:
Portador dc dcflci6ncia:
Reprcsentante dos profissionais {Sala do AEE):
Rcprcscntantc das Entidadcs Rcligiosas:
Rcpresentante das Organizag6ies CivilOrganizadas

$ 1' os reprcscntantes dos 6rgaos municipals scrio indicados polos respcctivos
orgaos

Art. 9' - Para dada conselheiro titular serf indicado. simultaneamente. um conselheiro
suplentc. obscrxando os mesmos procedimentos e exigencias

$ 1' O mandato 6 de 2 (dais) amos, admitindo-se umailnica reconduiBo subsequente

\
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$ 2' - A fungio do membro do Conselho 6 considerada de interessc publica relevance c
nio seri rcmuncrada

$ 3"- A nomeagao e a posse dos consclheiros servo feitas mediante Portaria do Prefeito
Municipal

Art. 10 - Pcrderf o mandate o conselhciro quc

I -- desvincular-se do 6rgao de origem de sua representagao;

11 - faltar a tr6s (3) reunites consecutivas ou a cinco intercaladas sem justiflcativa, que
deveri scr aprcsentada na fomla prix:asta no rcgimento Intend:

lli- aprcsentar rendncia ao consclho

IV - apresentar procedimento incompativelcom a dignidade das fung6es;

V - for condenado por senlenga irrecorhxel em radio do cometimento de crime ou
contravcngao penal

Art. ]] - O regimento Interns do Conselho self elaborado por sous membros no puzo
de at6 30 (trinta) dias apes slm instalagio c apro't'ado polo Prefeito Municipal, mediante decrcto

/'ardgra② L/nico A organizagao e o funcionamento do Conselho servo disciolinados
no Rcaimcnto Intefno

.Art. 12 - Rcvogadas as disposig6es em contrario, asta lci intra cm vigor na data de sua
publicagao

Cimara Municipalde Dona In69PB, 24 de maid de 2019

Jairo Teixeira Esperidiao
rEREADoR PSI)


