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PROJETO DE LEI N° 61 , DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022.

Dispoe sobre a criagao do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiencia - CMDPD e 
da outras providencias.

CAPITULO I
DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES

Art. 1° Fica criado, no Municipio de Cajamar, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiencia - CMDPD, vinculado a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social - SMDS, com o objetivo de assegurar o pleno exercicio dos 
direitos individuais e sociais das pessoas com deficiencia.

Art. 2° Cabera aos orgaos e as entidades do Poder Publico assegurar a pessoa 
com deficiencia o pleno exercicio de seus direitos basicos quanto a educagao, a 
saude, ao trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, a previdencia social, a 
assistencia social, ao transporte, a edificagao publica, a habitagao, a cultura, ao 
amparo a infancia e a maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituigao 
Federal e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e economico.

Art. 3° Para os efeitos desta lei, considera-se pessoa com deficiencia, alem 
daquelas citadas na Lei Federal n°. 10.690, de 16 de julho de 2003, a que possui 
limitagao ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas 
seguintes categorias:

I - deficiencia fisica: alteragao completa ou parcial de urn ou mais segmentos do
corpo humane, acarretando o comprometimento da fungao fisica, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputagao ou ausencia de membro, paralisia cerebral, 
nanismo, membros com deformidade congenita ou adquirida, exceto as 
deformidades esteticas e as que nao produzam dificuldades para o 
desempenho de fungbes;

II - deficiencia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e urn decibeis
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequencias de 500Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz;

III - deficiencia visual: cegueira, na qual a acuidade visual e igual ou menor que 
0,05 no melhor olho, com a melhor corregao optica; a baixa visao, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corregao optica; 
os casos nos quais a somatoria da medida do campo visual em ambos os olhos 
for igual ou menor que 60°; ou a ocorrencia simultanea de quaisquer das 
condigoes anteriores;
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IV - deficiencia mental/intelectual: funcionamento intelectual significativamente 
inferior a media, com manifestagao antes dos dezoito anos e limitagoes 
associadas a duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicagao;

b) cuidado pessoal;

c) habilidades sociais;

d) utilizagao dos recursos da comunidade;

e) saude e seguranga;

f) habilidades academicas;

g) lazer; e

h) trabalho.

V - deficiencia multipla: associagao de duas ou mais deficiencias.

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS

Art. 4° O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD e 
urn orgao de carater deliberativo em relagao a sua area de atuagao, possuindo os 
seguintes objetivos:

elaborar os pianos, programas e projetos da polltica municipal para inclusao 
da pessoa com deficiencia e proper as providencias necessarias a sua 
completa implantagao e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as 
pertinentes a recursos financeiros e as de carater legislative;

zelar pela efetiva implantagao da politica municipal para inclusao da pessoa 
com deficiencia;

III - acompanhar o planejamento e avaliar a execugao das politicas municipais de 
acessibilidade a educagao, saude, trabalho, assistencia social, transporte, 
cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas a pessoa com 
deficiencia;

IV - acompanhar a elaboragao e a execugao da proposta orgamentaria do 
Municlpio, sugerindo as modificagdes necessarias a consecugao da politica 
municipal para inclusao da pessoa com deficiencia;

V - zelar pela efetivagao do sistema descentralizado e participative de defesa dos 
direitos da pessoa com deficiencia;

>
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VI - propor a elaboragao de estudos e pesquisas que visem a melhoria da
qualidade de vida da pessoa com deficiencia;

VII - propor e incentivar a realizagao de campanhas que visem a prevengao de
deficiencias e a promogao dos direitos da pessoa com deficiencia;

VIII - acompanhar, mediante relatorios de gestao, o desempenho dos programas e
projetos da politica municipal para inclusao da pessoa com deficiencia;

IX - manifestar-se, dentro dos limites de sua atuagao, acerca da administragao e
condugao de trabalhos de prevengao, habilitagao, reabilitagao e inclusao 
social de entidade particular ou publica, quando houver noticia de 
irregularidade, expedindo, quando entender cablvel, recomendagao ao 
representante legal da entidade;

X- avaliar anualmente o desenvolvimento da politica municipal de atendimento 
especializado a pessoa com deficiencia, de acordo com a legislagao em vigor, 
visando a sua plena adequagao;

XI - elaborar e revisar o seu Regimento Interne.

CAPITULO III
DA COMPOSIQAO DO CONSELHO

Art. 5° O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia sera 
composto por 14 (quatorze) membros titulares e respectivos suplentes, 
representantes dos seguintes orgaos ou entidades:

I - 07 (sete) representantes do Poder Publico, provenientes das seguintes areas: 

a) 01 (urn) representante da Assistencia e Desenvolvimento Social;

b) 01 (urn) representante da Educagao;

c) 01 (urn) representante da Saude;

d) 01 (urn) representante da Esportes e Lazer;

e) 01 (urn) representante da Mobilidade Urbana;

f) 01 (urn) representante da Infraestrutura e Servigos Publicos;

g) 01 (urn) representante da Empregabilidade.
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II - 07 (sete) representantes da Sociedade Civil, na seguinte conformidade:

a) 02 (dois) representantes de Organizagoes da Sociedade Civil que prestam 
atendimento a pessoa com deficiencia;

b) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;

c) 04 (quatro) representantes de pessoas com deficiencia, que exercerao as 
fungoes de conselheiro pessoalmente ou por meio de seu representante legal, 
sendo:

1) 01 (um) com deficiencia fisica;

2) 01 (um) com deficiencia auditiva;

3) 01 (um) com deficiencia visual;

4) 01 (um) com deficiencia intelectual.

§ 1° Cada representante titular tera um suplente com plenos poderes para o 
substituir provisoriamente em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo, no 
caso de vacancia da titularidade.

§ 2° O mandato dos membros do Conselho sera de 02 (dois) anos, podendo os 
conselheiros serem reconduzidos, por mais uma vez, cumprindo-lhes exercer suas 
fungoes ate a designagao de seus substitutos.

§ 3° A nomeagao dos membros do Conselho, dar-se-a atraves de Decreto expedido 
pelo Executivo Municipal.

§ 4° Cabera ao Conselho instituido, nos ultimos 60 (sessenta) dias do termino do 
mandato, conduzir o processo de composigao do Conselho subsequente, nos 
termos desta Lei.

§ 5° Caso o mandato, de que trata o §2° deste artigo, finde em periodo de 
emergencialidade e/ou calamidade publica, ficara automaticamente prorrogado, ate 
sua regularizagao.

Art. 6° Os conselheiros de que trata o inciso I, quais sejam representantes do 
Poder Publico, serao indicados pelas Secretarias Municipais correspondentes as 
areas relacionadas nesta Lei.

Art. 7° Os conselheiros de que trata o inciso II, quais sejam representantes da 
Sociedade Civil, serao eleitos em foro proprio, cuja convocagao devera obedecer 
ao prazo minimo de 15 (quinze) dias contados da publicagao no Diario Oficial do 
Municipio.
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Paragrafo unico. Para realizagao do processo de escolha dos representantes da 
Sociedade Civil, sera constituida mesa coordenadora dos trabalhos, ficando vedado 
aos componentes da mesa concorrerem as vagas de representagao.

Art. 8° As fungoes de membros do Conselho nao serao remuneradas e seu 
exercicio sera considerado servigo de relevancia publica prestado ao Municipio.

Art. 9° A substituigao de membro titular ou suplente, sempre que entendido como 
necessaria pelo segmento representado, processar-se-a mediante comunicagao 
oficial ao Conselho que adotara as medidas para regularizagao junto a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social.

Art. 10. Perdera o mandate, no caso da representagao de que trata a alinea “a” do 
inciso II, do art. 5° desta Lei, a Organizagao da Sociedade Civil que:

extinguir sua base territorial de atuagao no Municipio de Cajamar;

tiver constatada em seu funcionamento irregularidade de acentuada 
gravidade que torne incompativel sua representagao no Conselho;

III - sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave.

Paragrafo unico. A substituigao se dara por deliberagao da maioria dos 
representantes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocagao de 
membro do Conselho ou de qualquer cidadao, assegurada a ampla defesa.

Art. 11. Perdera o mandate o Conselheiro que:

I - desvincular-se do orgao de origem da sua representagao;

II - faltar a 03 (tres) reunioes consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas sem
justificativa, que devera ser apresentada na forma prevista no Regimento 
Interno do Conselho;

III - apresentar renuncia ao Conselho, que sera lida na sessao seguinte a de sua
recepgao;

IV - apresentar procedimento incompativel com a dignidade das fungoes;

V - for condenado por sentenga irrecorrivel em razao do cometimento de crime ou
contravengao penal.

Paragrafo unico. A substituigao se dara por deliberagao da maioria dos 
representantes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocagao de 
membro do Conselho ou de qualquer cidadao, assegurada a ampla defesa.

I-
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CAPITULO IV
DA ADMINISTRAgAO DO CONSELHO

Art. 12. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD 
sera administrado por uma Diretoria composta pelos seguintes membros:

I - Presidente;

II - Vice-Presidente;

III - Secretario.

Art. 13. Os membros da Diretoria serao escolhidos e empossados pelos seus 
pares, na primeira sessao do Conselho.

§ 1° A primeira sessao sera conduzida por um membro escolhido entre seus pares 
e, apos a escolha e posse dos membros da Diretoria, sera lavrada Ata subscrita por 
todos os presentes.

§ 2° O mandate dos membros da Diretoria sera de 02 (dois) anos, permitida uma 
unica recondupao por igual periodo.

Art. 14. Compete ao Presidente do Conselho:

representar judicial e extrajudicialmente o Conselho;

II - convocar e presidir as reunioes do Conselho;

III - submeter a Ordem do Dia a aprovapao da Plenaria do Conselho;

IV - tomar parte nas discussoes e exercer o direito do voto no caso de empate na
votapao;

V - baixar atos decorrentes de deliberapao do Conselho;

VI - delegar competencia, desde que previamente submetidas a aprovapao da
Plenaria;

VII - decidir sobre as questoes de ordem.

I-

Art. 15. Compete ao Vice-Presidente do Conselho:

I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausencias;

II - desenvolver as articulapoes necessarias para o cumprimento das atividades
da secretaria;

III - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuipoes;

IV - exercer as atribuipoes que Ihe forem conferidas pela Plenaria.
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Art. 16. Compete ao Secretario do Conselho:

I - promover e praticar os atos de gestao administrativa necessaria ao
desempenho das atividades do Conselho;

II - articular com outros conselhos e orgaos da Administragao Publica;

III - executar outras atividades que Ihes sejam atribuidas pelo Presidente do
Conselho ou pela Plenaria;

IV - propor a Plenaria a forma de organizagao e funcionamento da secretaria.

Art. 17. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD 
elaborara e aprovara urn Regimento Interne no prazo de ate 90 (noventa) dias, 
apos a composigao da Diretoria, no qual dispora normas complementares para o 
seu funcionamento e organizagao.

Paragrafo unico. O Regimento Interne do Conselho sera aprovado pela maioria 
absoluta de seus membros e devera ser homologado por Decreto, a ser expedido 
pelo Executive Municipal.

Art. 18. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD 
mantera registro sistematico de seus atos.

Art. 19. A Plenaria sera o orgao maximo da estrutura do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD, cujas competencias serao definidas 
pelo Regimento Interne.

Paragrafo unico. As sessoes plenarias serao realizadas ordinariamente a cada 
bimestre e, extraordinariamente, quando convocada pelo Presidente ou por 
requerimento da maioria de seus membros.

Art. 20. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD 
instituira:

I - Comissoes Tematicas Permanentes, compostas exclusivamente por
conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - 
CMDPD, de forma paritaria;

II - Grupos de Trabalho, de carater temporario, para atender a uma necessidade
especifica, sendo compostos por conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiencia 
representantes do Poder Publico ou da Sociedade Civil com notorio 
conhecimento sobre o tema, com a finalidade de subsidiar a Plenaria.

CMDPD, assim como por

Art. 21. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS assegurara os 
meios e as condigoes para instalagao e amplo funcionamento do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD.
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CAPITULO V
DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM

DEFICIENCIA

Art. 22. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMDPD 
realizara, sob sua coordenapao uma Conferencia Municipal a cada 02 (dois) anos, 
orgao colegiado de carater deliberativo, para avaliar e proper atividades e politicas 
da area a serem implementadas ou ja efetivadas no Municipio, garantindo-se sua 
ampla divulgagao.

§ 1° A Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia sera 
composta por delegados representantes dos orgaos, entidades e instituigoes de 
que trata o art. 5° desta Lei.

§ 2° Para fins de realizagao da Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiencia, o Conselho devera formar comissao paritaria que organizara e 
coordenara os procedimentos do evento.

Art. 23. Compete a Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia:

avaliar a situagao da politica municipal de atendimento a pessoa com 
deficiencia;

I-

II - fixar as diretrizes gerais da politica municipal de atendimento a pessoa com 
deficiencia no bienio subsequente ao de sua realizagao;

III - avaliar e reformar as decisbes administrativas do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiencia, quando provocada;

IV - aprovar seu Regimento Interne;

V - aprovar e dar publicidade a suas Resolugbes.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIQOES FINAIS

Art. 24. As despesas decorrentes da execugao da presente Lei correrao por conta 
de dotagao orgamentaria propria, suplementada se necessario.

Art. 25. Esta Lei entrara em vigor na da
// \v^
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ublicagao.

DANILO BARBOSA MACHADO 
P refe itO/M un i c i pa I


