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LEI N° 1757 DE 15 DE TUNHO DE 2018.

INSTITUI A POLITICA MUNICIPAL DE

sEErc€££c[A ADO   pME3s3£fp]O cg%
S O B RAL,            E            DA            OUT RAS
PROVIDENCIAS.

A  CAMARA  MUNICIPAL  DE  S0BRAL  aprovou  e  o  Prefeito  Munlclpal
sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I
DOS PRESSUPOSTOS DA POLiTICA

Art.  1°  Fica  instituido  a  Polidca  Mumcipal  de  A[en€ao  a  Pess{>a  com  Deficiencia
do Municipio de Sobral, constante do Anexo tTnico deste diploma legal.

Paragrafo  inico.  A  referida  Politica  Municipal  foi  elaborada  em  consonancia
Com:

a)  a Constituigao da Repdblica Federativa do Brasil;
b)  a C()mrencao sobre os Direitos das I)essoas com Defici€ncia e de  seu Protocol()

Facultativo,  assinados  em  Nova  Torque,  em  30  de  mar€o  de  2007,  cujo  texto  foi  aprovadt>  pelo
Decreto  Legislativo  n°  186,  de  09  de  julho  de  2008,  promulgada  pelo  Decrcto  Federal  n°  6.tJ49`
de 25 dc agosto de 2009.

c)  a I,ei n° 7.853,  de 24 de  outubro  de  1989, que  disp6e  sobre  o  apoio  as  pessoa`

portadoras de defici€ncias, sua intcgra€ao social, sobre a Coordenadoria Nacional para lntegrac:at)
da Pessoa Portadora  de Deficiencia - Corde, institui a tutela junsdicional de interesses  coletivos
ou difusos  dessas  pessoas,  disciplina  a  atuasao  do Minist6rio Pdblico,  define  crmes,  e  df  t]utras

provid€ncias.
d)  o Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembl.o  de  1999, que regulamenta a I,ci

n°  7.853,  de  24  de  outubro  de  1989,  disp6e  sobre  a  Politica  Nacional para  Integra€ao  da  Pessoa
Portadora de Defici€ncia, consolida as nomas dc protcgao, e da outi.as providencias.

e) o Decl.eto n° 7.612, de  17 de novembl.o de 2011, que instituu a Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiencla - Plano Viver sern Limtc.

f)  a  I,ei n°  13.146, de  06  de  iulho de  2015,  quc institui a Lei Brasileira  de  lnclusao
da Pessoa com I)eficiencia q]statuto da Pessoa com Deflclencla).

a)   a  Lei  Municipal  n°  968,  de   20  de   c)utubro   de  2009,  quc   crla   o  Coilselh()
Mumcipal   dos   Direitos   da   Pessoa   com   Deficiencia   e   lnstitui   a   Conferencia   Mumcipfll   dos
Direitos da Pessoa com Defici6ncia.

CAPITUL0 11
DA FINALIDADE, DIRETRIZES E OBTETIVOS DA POLiTICA

Aft.  20  ,i  Politica Municipal de +\tencao  a Pessoa  com  Deficiencia  do  Municipio
de  Sobral  tern  a  fmalldade  de  promo`rer,  pi.oteger  e  propiciar  o  exercicio  plcno  e  equitati`-o  de
todos os difeitos humanos e libel.dades fundamentais a todas as pessoas com deflclencla, alcm de
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I  -  centralidade  na  Famflia,  visando  o  fortalecinento  dos  vinculos  familiares  e

comunitarios;
11   -   garanria   da   accssibihdadc,   com   a   obrigatoriedade   do   uso   dc   diferen[es

inguagens e tecnologlas apropnadas para atender aos drferentes tipos de deficiencia nas `Tias, em
todos   os   locais   que   prestam   atendmento   ao   ptibllco,   transportes   coletl`tos,   em   locais   de
reallzaGao de eventos, com6rcio e areas de turismt>;

Ill   -   partlclpa9ao   das   pessoas   com   deficiencia  em   todos   os   aspectos  da  \rida`
inclusive na formula€ao das politicas ptiblicas e no controle das respcctlvas as6es;

IV - soclall?acao das informa¢6es em formatos acessi`Teis com usos  de tecnolt]gias
aproprmdas  para  atender  aos  diferentes  tlpos  de  deficiencia,  para  fins  de  conscientlzacao  tl2`
sociedade para promover a plena convivencia com as pessoas com deficiencia;

V -  capaclta¢ao permanente dos trabalhadores da rede de serviGos go`'emamental
e  nao govemamental de  todas  as  Polfucas  Ptiblicas, para atendimento  as pessoas  com diferentes
tlpos de deflci6ncia;

VI  - reahza€ao de estudos  e pesquisas para  fins  de  prcvcn€ao e implementacao  de
servlcos  que  atendam  as  necessidades  das  pessoas  com  deflci€ncia  das  comumdades  urban  e
rural;

VII   -   dcsenvolvimento   de   ae6es   artlculadas    entre   as   politlcas   pdbllcas   n{`

perspectiiTa da intersetorialidade e complemcntandade.

Art.  4° Para  adngir os  objetivos  da  Politica  Municipal  de Atcn¢ao  a  Pessoa  com
Deficiencia  do  Mumcipio de  Sobral fica estabelecida a atua€ao em  5  (cmco)  eixos  de  trabalho, a
saber:

I - acessibllldade e Tecnologia Assistlva;
11  - aten9ao  a  Saride;
Ill - acesso a Educaqao;
IV - acesso a Cultura, Esporte e Lazer;
V - mclusao Social e Trabalho.

CAPITULO Ill
D0 COMITE GESTOR

Art. 5° Fica institur'do o Comite Gestor da Politica Municipal de Atensao a Pessoa
com Deficiencia que sei.a composto pot representantes,  titulares e seus respectl`tos  suplentes, das
seguintes Secretarias ou 6rgaos municipais.

I. Secretaria dos Direitos Hunanos, Habita€ao c .\ssist6ncia Social ou cong€|nere;
11.  Secretaria Mumcipal de Satide ou congenere;
Ill. Secretaria Municipal de Educasao ou congenere;
IV. Secretam da Cultura, ]uventude, Espotte e Lazer ou cong€ncrc,
V. Secretziria do LTrbamsmo e Meio Ambiente ou congenere;
VI. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimcnto Econ6mlco ou congencrc.

§1°   0   Comite   Gestor   sera   coordenado   pelo   I:epresentante   da   Secretaria   dos
Direitos Humanos, Habita€ao e Assist€ncia Social ou conginere.

§2°  Os  membros  do  Comit6  Gestor  serao  indicados  pelos  titulares  e  dirigentcs
dos fespectivos 6rgaos e designados pot ato do Chefe do Podcr Executivo.

§3°  0  apoio   tecnico  administrativo  neces§ario  ao   funcionanento   do  Comit&
Gest?r  sera  pfestado  pela  Sect:taria  dos  Direitos  Humanos,  Habitacao  e  Assistencia  Social^dr

fyHumanos,Hab[tacaoe\ss]stenc[a`oc]a[FT

congenere, ati.a\Tes de urn seci.etario executivo.



#Pst6BkAL

Art.  6°  Cabe  ao  Comit6  Gestor  supervislonar  a  implernentacio  e  o  alcancc  das
mctas,  al€m  de  monitorar  e  avaliar  as  politicas,  programas  e  a€6es  da  Politica  Municipal  de
Atencao  a  Pessoa  com  Deficiencia  do  Municipio  de  Sobral  e  e`'enfualmente  propor  ao  Poder
Executlvo    Municipal   adequa¢6es    necessfnas    no    Plano    Plurianual,    na   Lei   de    Dlretrlzes
Or€amentfrlas e in Lei Orgarnentfrla Anual.

Art.  70  Poderao  ser  constifuidos,  no  ambito  da  gestao  da  Poljtica  Municipal  dt`
Aten€ao   a   Pessoa   com   Deficiencia   do   Mumcipio   de   Sobral,  grupos   de   trabalho   temfticos
desdnados  ao  estudo e a  elaboraeao  de propostas  sobre  temas  especificos,  a  cnteflo  do  Comite
Gestor.

Art.  80  Fica  facultado o  convite  a  paricipaqao  nas  reuni6es  do  Comite  Gestor  a
representantes  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiencia,  de  entidades  e
6rgaos ptibhcos e/ou pn`radt]s, dos Poderes Legislativo e judiciano e do Minist6no I)tiblico, bern
como  outros  especialistas  na mat€fla,  a  fin de  subsidiar o  Comite  Gestor,  crmtlndo  pareceres  1`
fomecendo infoma€6cs.

Paragrafo  dnico.  A  participagao  do  Conselho Municipal  dos  Direitos  da  T'essoa
com Deficiencia de S(>bral 6 obrigat6ria nas reuni6es do Conselho Gestor, com dreito a `'oz.

Art.  9°  A  participa€ao  na  mstancia  de  gestao  ou  nos  grupos  de  trabalho  scr£
considerada presta€ao de ser`'i€o pdblico relevante e, portanto, nao remunerada.

Art.  10 As  Secretarias  e 6rgaos  designados  a participar do Comite  Gestor de\Terao
dlsponlbilizar  para  o  conhecimento  mforma€6es  sobre  as  polftlcas  e  programas  que  lhe`s  sao
atribuidas no ambito d€is ag6es referentes a Dlreltos  da Pessoa com Deficiencia, bcm como sobre
as respectivas dota€6es or€amentarias.

desta Lei:

CAPITULO IV
DAS COMPETENCIAS

Art.  11 Compete ao Podef mbllco, em parceria com a sociedade civil, nos  tei.mos

I   -   formular  poh'ticas   ptibllcas   e   programas   que   condu2am   a   efeti`'acao   dos
objetivos. diretn7e§ e meta§ dn Pf>l{tic^ Municipal ac j\tciii;ao a Pet,Sod cuin Dcfici€iicia,

11   -   garandr   a   avallagao   e   a   mensura€ao   do   desempenho   assegurando   sua
efetivagao pelos 6rgaos responsaveis;

Ill   -   amcular   )unto   ao   Podef   Executivo   l`'ed€ral   e   Estadual   a   recepeao   dc
presta€ao de assistencia t6cnica e fmanceira, sempre que possivel.

IV  -  criar  mecanismos  de  execu9ao  da  Polinca  Municipal  de  Aten¢ao  a  Pessoa
com Deficiencia;

V  -  acompanhar e monitoi.ar o cumprimento  da I)olftica  Municipal de +\tencao  a
Pessoa com Deficiencia.

CAPITULO V
DOS PRAZOS DE VIGENCIA E REVISAO

Art.  12  Sera  de  carater  perfnanente  a  dura€ao  da  presente  I)olitica  Municirial
Aten€ao a I'essoa com Deficl6ncia de S;bral, contados a partir da data da publicaca
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Art.  13  A  I'olitica  Municipal de Atenqao  a Pessoa com  Defici€ncia  sera  re`'ista  a
cada 04 (quatrct anos)  tcndo como objerivo a atuahza€ao e o aperfei9oamento de suas diretrizes e
metas.

Paragrafo tinico. A primeira revisao da Polfuca rcalizar-se-a ap6s 4 (quatro)  aiios
da  data  de vigencia  desta  Lei,  assegurada  a participa€ao  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da
Pessoa com Defici€ncia e de ampla representa¢ao do Poder Pdbllco e da sociedade civil.

CApiTULO VI
DOS RECURSOS

Art.  14 As a96es do Municipio de Sobral poderao ser executadas  em colaboracao
com a Uniao e demais entes da Federa9ao, bern como com a  sociedade civil, consoante preiTisto
no Decreto Federal n° 7.612, de  17 de novernbro de 2011, o qual mstltulu o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiencia.

Art.  15  A  I)olitica  Municipal de Atengao  a Pessoa com Deficl6ncia  do Municiplo
dc  St>bral sera  custead:` I)or:

I  -  dotac6cs  orsamentarias do  Mumcipio consignadas  no Plano Plurianual,  na I,ci
de  Diretrizes  Orgamentarias  e  na Lei  Orsamentaria Anual  das  Secretarias  dos  6rgaos  en`Tokidos
na implementa€ao da Politica;

11  -  outras  fontes  de  recursos  destinadas  pela  lTriiao  e/ou  por  outros  entes  dfl
Federa€ao, ou por outras entidades ptiblicas e privadas.

Paragrafo  tinico.  Fica  o  Chefe  do  Poder  Execut]`To  autorizadc>  a  rtroccder  As
altera€6es neccssarias no or€amento para a execucao da referida Politlca i\Iunlclpal.

Art. 16 A execu€ao da Politica Municipal de Atcnqao i Pessoa com Deficiencia do
Municipio  de  Sobral  podera  contar  com  a  colabora€ao  de  c`ntidades  priblicas,  pri`Tadas,  ou  de
cons6rcios  pdblicos,  medrante  a  celebra€ao  de  convemos,  acordos  de  coopera¢ao,  ajustes  ou
instrumentos congeneres.

Art.  17  0 Poder Executivo Municipal devera dar ampla pubhcldade ao  contcddo
desta  Lei,  bcm  como  a  reallzacao  de  suas  diremzes  e  metas,  e§trmulando  a  transparencia  c  o
controle social em sua execu€ao.

Art.   18   Esta  Lei  entrarf   em  visor  na   data  de   sua  publlca€ao,   revogadas   as
disposie6es em contrano.

PACO MUNICIPAL PREFEIT0 JOSH EUCLIDES FERREIRA COMES
JUNIOR, em 15 de )unho de 2018.

IV0 FERREIRA COMES
PREFEITO MLTNICIPAL


