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LEI No. 19/2013. 

�ueccilnribo 
•TI Um Novo Te 11po 

Dispoe sabre o Consnlho Municipal de Direito 

da Pessoa com Deficiencia - CMPD e da outras 

Providencias. 

• 

• 

O Prefeito Municipal de Mucambo-Ceara, no uso de suas atrlbulcoes legais, 
sanciona e promulga a presente lei, aprovada pela Camara Municipal nos 
seguintes termos: 

Art. 1°. 0 Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiencia - CMPD, 

vinculado estruturalmente a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social, 

constitui-se coma 6rgao colegiado de carater permanente e composicao paritaria 

entre governo municipal e sociedade civil, com funcoes consultivas no planejamento e 

forrnulacao da polftica municipal e fiscalizadora da sua execucao, visando garantir 

que os direitos das pessoas com deficiencia sejam assegurados na polftica global de 

governo. 

Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiencia: 

I - formular e encaminhar propostas ao Poder Executive com a finalidade de 

implernentacao de politicas de interesse publico da pessoa com deficiencia: 

II - acompanhar a elaboracao e avaliar a proposta crcarnentaria do Municfpio 

referente a execucao de programas vinculados as pessoas com deficiencia nas 

diferentes areas das polfticas publicas: 

I l l - acompanhar e analisar programas dos services nao governamentais que operem 

em sistema de co-financiamento e cornpoern as redes de atendimento municipa l ;  

IV - propor campanhas e programas educativos de sensibllizacao, conscientizacao e 

prevencao de deficienclas, promovendo debates, seminaries, mesas-redondas e 

outros eventos. 

V - acompanhar , conjuntamente com os conselhos municipals afins, as projetos, 

programas e services que envolvam as pessoas com deficiencia: 

VI - promover periodicamente f6runs pr6-C idadania, visando a estabelecer canais de 

cornunicacao com a sociedade em geral, com o objetivo de divulgar as acoes do 

Conse lho e levantar as demandas relacionadas a pessoa com deficiencia: 

VII - convocar, a cada dais anos , a Conterencia Municipa l dos Direitos das Pessoas 

com Oeflciencla, para aprofundamento de questoes pertinentes a tormutacao da 

politica, programas, projetos e services. abrangendo toda a Adrnlnistracao Publica 

Municipal, fixando prioridades para a execucao das acoes e estabelecendo criterios 

para a avaliacao e controle de seus resultados. 



• 
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§ 1° -  0 Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiencia podera organizar 

se em Cornissoes Tematicas, visando a efetivacao de seus objetivos. 

§ 2° - Os assuntos relacionados aos direitos das criancas e adolescentes com 

deficiencia, submetidos ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiencia, tambem devem ser apreciados pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Crianca e do Adolescente de Mucambo - Ceara. 

Art. 3°. 0 Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiencia sera composto 

por 1 0  (  dez) conselheiros, sendo 05 ( cinco) titulares e 05 ( cinco) suplentes, 

nomeados pelo Prefeito Municipal, sendo: 

I - 05 (cinco) representantes dos 6rgaos publlcos com respectivos suplentes, 

distribuidos da seguinte fonna: 

a) Secretaria Municipal de Assistencia Social; 
b) Secretaria Municipal de Saude: 

c) Secretaria Municipal de Educacao: 

d) Secretaria Municipal de Cultura; 
e) Secretaria Municipal de Obras. 

II - 05 (cinco) membros com respectivos suplentes, representantes da sociedade 

civil, por meio de organizacoes representativas escolhidas em f6rum pr6prio. 

§ 1° - Os conselheiros representantes do Poder Publico serao indicados pelos 

respectivos titulares das pastas. 

§ 2° - 0 mandate dos membros do Conselho sera de 02 (dois) anos, permitida uma 

reconducao na qestao subsequente, e a possibilidade de nova reconducao, 

respeitado o intervalo de um mandate. 

§ 3° - No caso de extincao ou alteracao de quaisquer dos orqaos referidos no incise I 

deste artigo, passara a integrar o Conselho um representante da unidade 

administrativa que assumir as atriouicoes do orqao extinto. 

§ 4° - Cada representante tera um suplente com plenos poderes para substitul-lo 
provisoriamente em suas faltas ou impedimentos, o u .  em definitive, no caso de 
vacancia da titularidade. 
§ 5°- 0 presidente do Conselho Municipal dos Direitos cla Pessoa com Deficiencia 
sera eleito entre seus membros. 

Art. 4°. 0 Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiencia possuira uma 

mesa diretora com representacao do setor publico e da sociedade civil, constituida 

pelos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretario e Segundo 
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Secretario. eleitos na primeira reuniao ordinaria de cada rnandato, entre seus pares, 

com mandate de dois anos. 

Paragrafo (mico - Os coordenadores das Cornissoes Ternaticas de Trabalho, 

previstas no §1° .  do art. 2°. desta lei, deverao participar das reunioes da Mesa 

Diretora, na forma estabelecida no Regimento lnterno. 

Art. 5°. A funcao de membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com 

Deficiencia nae sera remunerada, sendo considerada service publico relevante. 

Art. 6°. Cabera a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistencia Social o custeio das 
despesas de funcionamento do Conselho, bem coma a disponibilizacao de um 
funcionario administrative, para executar as funcoes de secretanoia) executivo(a) . 

Art. 7°. 0 Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiencia elaborara seu 

Regimento lnterno, dispondo sabre sua orqanizacao e funcionamento, devendo ser 

aprovado, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, depots de promulgada esta Lei. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mucambo - ceara, 07 de outubro de 2013.  
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