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LEI N" í40 de 04 de maio de2022.

Dispõe sobre a criação do
Conselho Municipal dos Direitos
das Pessoas com
Deficiência/CMDPD, do Fundo
Municipal das Pessoas com
Deficiência-FMPDeda
Conferência Municipal do
município de Maranhãozinho,
Estado do Maranhão.

Maria Deusa Lima Almeida, Prefeita de Maranhãozinho, Estado do Maranhão,

faço saber, que em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a presente LEI:

CAPíTULO I

DA TGUALDADE E NÃO DISCR|M|NAÇÃO

Art. 10. Todas as pessoas com deficiência são iguais perante a Lei e não sofrerão

nenhuma espécie de discriminação.

Parágrafo único. Considera-se discriminação em razão da deficiência, todas as formas

de discriminação e/ou qualquer distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão,

que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedír ou anular o reconhecimento, gozo

ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas, incluindo a recusa

de adaptaçâo razoável.

Art. 20. Nenhuma pessoa com deficiência, crianças, adolescentes, mulheres e idosos,

será objeto de qualquer forma de negligência, díscriminação, exploração, violência,

tortura, crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante.
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CAPITULO II

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. 30. Fica criado o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD -
órgão permanente, paritário, consultivo, deliberativo e formulador das políticas públicas

e ações voltadas para a pessoa com deÍiciência no âmbito do Município de

Maranhãozinho - MA, sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Assistência

Social, Órgão gestor da política Municipal de Assistência Social do município.

Art. 40. Compete ao Conselho Municipal da Pessoa com DeÍiciência:

| - elaborar os planos, programas e projetos da política municipal para inclusão

das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades e propor as providências

necessárias a sua completa implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive

as pertinentes a recursos financeiros e as de caráter legislativo;

ll- zelar pela efetiva implantação da política municipal para inclusão das Pessoas

com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades;

lll- acompanhar o planejamento e avaliar a execução das polÍticas municipais da

acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura,

turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas às Pessoas com DeÍciência e

Pessoas com Altas Habilidades;

lV - acompanhar a elaboração e a execução da propostia orçamentária do

Município, sugerindo as modificações necessárias à consecução da política municipal

para inclusão de Pessoas com DeÍiciência e Pessoas com Altas Habilidades;

V- zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos

direitos das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades;

Vl- propor a elaboração de pesquisa e estudos que visem à melhoria da

qualidade de vida das Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAHÃOZNHO. MA
Rua Boa Vista S/N Fone: (98) 3325 1047
CNPJ: 01.612.327/0001-87 CEP: 65.283-000

Maranhãozinho - Maranhão - Brasil

Vll- acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas

e projetos da política municipal para inclusão das Pessoas com Deficiência e Pessoas

com AItas Habilidades;

Vlll- manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca da administração

e condução de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de

entidade particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo,

quando entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade;

lX- avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento

especialÍzado às Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades de acordo

com legislação em vigor, visando à sua plena adequação;

X - convocar assembléia de escolha de representantes das sociedades civis,

quando houver vacância no lugar de conselheiro titular e suplente, ou no final do

mandato, dirigindo os trabalhos eleitorais;

Xl- solicitar aos órgãos municipais, a indicação dos membros, titulares e

suplentes, em caso de vacância ou termino do mandato;

Xll- eleger o Presidente, o Vice Presidente e o Secretário dentre seus membros;

Xlll- elaborar seu Regimento lnterno;

XIV- desenvolver outras atividades correlatas.

Parágrafo único. Aos membros do Conselho Municipal da Pessoa com DeÍiciência

será facilitado o acesso a todos os setores da Administração Pública Municipal,

especialmente as Secretarias e aos programas prestados à população, a fim de

possibilitar a apresentação de sugestões e propostas de medidas de atuação,

subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse da pessoa com deficiência.

Art. 5' - Para efeitos desta Lei, considera-se pessoa com deficiência aquela que

tem comprometimento de natureza física, intelectualou sensorial, os quais, em interação

com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade

com as demais pessoas.

Art. 6' - O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência será

composto por oito(O8) membros titulares e oito(08) membros suplentes, sendo:
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| - quatro(o4) membros, representantes do poder público, indicando pelos

seguintes órgãos:

. Secretaria Municipal de Educação;

. Secretaria Municipal de Saúde;

. Secretaria Municipal de Assistência Social;

. Secretaria Municipal de Administração.

ll - quatro (4) membros, representantes da sociedade civil;

§ í " - os representantes dos órgãos municipais serão indicados pelos respectivos
órgãos mediante oficio dirigido ao CMDPD,

§ 2" - os representantes das entidades serão indicados pelos respectivos órgãos,
mediante oficio dirigido ao COMDPD.

AÍ1. 7" - Para cada conselheiro titular será indicado, simultaneamente,

conselheiro suplente, observando o mesmo procedimento e exigência.

§ í" - O mandato é de dois (02) anos, admitindo-se uma únictt repetição
subsequente.

§ 2" - A função do membro do conselho é considerado de interesse público
relevante e nâo será remunerado.

§ 3" - A nomeação e a posse dos conselheiros serão feitas mediante portaria
assinada pelo prefeita municipal.

Art.8o Perderá o mandato o conselheiro que:

I - se desvincular do órgão de origem de sua representação;

ll - faltar a três (03) reuniões consecuüvas, ou a cinco(O5) intercaladas
justificativa, que deverá ser apresentada na forma prevista no regimento lnterno;

lll - apresentar renúncia ao conselho;

lV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
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V - for condenado por sentença irrecorrível em razáo do cometimento de crime ou
contravenção penal

Paragrafo Único - Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência serão substituídos pelos suplentes,

automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos.

Art.go - O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência terá um
servidor, cedido pelo Município, para atuar como secretário executivo.

Art.í0 - O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência terá um
servidor, cedido pelo Município, para atuar como secretário executivo.

Art.11 - O regimento interno do conselho será elaborado por seus membros no
prazo de até 90(noventa) dias após sua instalação e aprovado pelo prefeito municipal,
mediante Decreto.

Parágrafo único A organização e o funcionamento do conselho serão
disciplinados no regimento interno.

Art. 12. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com

Deficiência serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus membros, por maioria

absoluta, devendo haver, no que tange à Presidência e à Vice-Presidência, uma

alternância entre as entidades governamentais e não-governamentais.

§ 10. O Vice-Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos, e, em caso de ocorrência
simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo Secretário do
Conselho.

§ 2o. O Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência poderá
convidar para participar das reuniões ordinárias e extraordinárias membros dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, e do Ministério Público, além de pessoas de notória
especialização em assuntos de interesse do idoso.



PREFE'TURA TIITJNIC'PAL DE MARAHÃOZNHO . MA
Rua Boa Vista SN Fone: (98) 3325 1047
CNPJ : 01.61 2.327/0001 -87 CEP: 65.28?000

Maranhãozinho - Maranhão - Bmsil

Art. '13. Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um
único voto na sessão plenária, excetuando o Presidente que também exereÉrá o voto de
minerva, não sendo permitido voto por procuração-

Art. 14. As entidades não governamentais representiadas no Conselho Municipal da
Pessoa com DeÍiciência perderão essa condição quando ocoÍrer uma das seguintes
situações:

| - Extinçâo de sua base territorial de atuação no Município;

ll - lrregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tornem
incompatível a sua representação no Conselho;

lll - Aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente
comprovadas,

Art. í 5 O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência reunir-se'á
bimestralmente, em caráter ordinário, e extraordinariamente, por convocação do seu
Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros.

AÍt. 16. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência instituirá seus atos por
meio da resolução aprovada pela maioria de seus membros.

Art. 17. A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionará o apoio técnico
administrativo necessário ao funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência.

Art. 18. Os recursos financeiros para implantação e manutenção do Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência serão oriundos de recursos do Governo Federal,

Estadual e Municipal, bem como de doações voluntárias, promoçôes, eventos e
deduçôes de imposto de renda pessoa física e jurídica.

CAPÍTULO III

DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art. í9. Fica criado o Fundo Municípal da Pessoa com DeÍiciência, instrumento de

captrção, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para
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a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e

ações voltadas à Pessoa com Deficiência no Município de Maranhãozinho - MA.

Art. 20. - Compete ao Fundo:

I - gerir os recursos orçamentários próprios do Município, ou a ele transferidos, em
benefício para pessoas com deficiência e pessoas com altas habilidades, pelo Estado ou
pela União;

ll - gerir os recursos captados pelo Município, através de convênio, ou por doações ao
fundo;

lll - liberar os recursos a serem aplicados em benefício das pessoas com deficiência e
pessoas com altas habilidades, nos termos da resolução do conselho;

lV- administrar os recursos específicos para os programas de atendimentos dos Direitos
das Pessoas com DeÍiciência, segundo resoluções do conselho;

V - gerir os recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Pessoas;

Vl - desenvolver outras atividades correlatas.

Art.21. O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência fic.ará vinculado diretamente

a Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo sua destinação liberada através de

projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho Municipal da Pessoa com

Deficiência.

§ 1o. Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a

denominação "Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência", para movimentação dos

recursos Íinanceiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativo

da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa oficial, onde houver, ou

dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do

Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

§ 2o.A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira

e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
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§ 3o. Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social gerir o Fundo Municipal

da Pessoa com DeÍiciência, sob a orientação e controle do Conselho Municipal da

Pessoa com Deficiência, cabendo ao seu titular:

| - Solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal da Pessoa com

Deficiência;

ll- Submeter ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência demonstrativo contábil

da movimentação Íinanceira do Fundo;

lll - Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

lV - Outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.

CAPÍTULO IV

DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Art.22. O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com DeÍiciência realizará,
sob sua coordenação uma Conferência Municipal a €da dois (02) anos, para avaliar e
propor atividades políticas da área a serem implementadas, ou já efetivadas no
Município, garantindo sua ampla divulgação.

Parágrafo único. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência poderá
convocar a Conferência extraordinariamente, por decisão da maioria de seus membros.

Art. 23. Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO, ESTADO DO
MARANHÃO, EM QUATRO DE MA|O DE DO|S MrL E V|NTE E DO|S. (O4tO5t2O22)

Prefeita Municipal

SANCIONAOO

MARIA DEUSA I.IMA ÂT.IIITIDA
pRErErra MuNrcrpaL DE MÁnaNHÃozrNHo


