
ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE SOBRAL

Cria 0 Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Defici€mcia e institui a Conferencia
Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiencia.

A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e eu sanciono a

Art. 1° - Fica criado 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiencia de Sobral com 0 objetivo de assegurar-Ihes 0 pleno exercfcio dos direitos
individuais e sociais.

Art. 2° - Cabera aos 6rg[lOs e as entidades do Poder Publico
assegurar a pessoa com deficiencia 0 pleno exercfcio de seus direitos basicos quanta
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 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 nO. 8.989/95, a que possui limitagao ou
incapacidade para 0 desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes
categorias:

I - deficiEmcia ffsica: alteragao completa ou parcial de um au mais
segmentos do corpo humano, acarretando 0 comprometimento da fungao fisica,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, manoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputagao ou ausencia de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade
congenita ou adquirida, exceto as deformidades esteticas e as que nao produzam
dificuldades para 0 desempenho de fungoes;

II - deficiEmcia auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e
um 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 au
menar que 0,05 no melhor olho, com a melhor corregaa 6ptica; a baixa visao, que
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor corre -0



ESTADO DO CEARA
MUNiCiPIO DE SOBRAL

6ptica; os casos nos quais a somat6ria da medida do campo visual em ambos os olhos
for igual ou menor que 60°, ou a ocorrencia simultanea de quaisquer das condig6es
anteriores;

IV - deficiE!ncia intelectual: funcionamento intelectual significativamente
inferior a media, com manifestagao antes dos dezoito anos e limitag6es associadas a
duas ou mais areas de habilidades adaptativas, tais como:

1. comunicagao;

2. cuidado pessoal;

3. habilidades sociais;

4. utilizagao dos recursos da comunidade;

5. saude e seguranga;

6. habilidades academicas;

V - deficiencia multipla - associa9ao de duas ou mais deficiencias;

Art. 4° - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia
sera um 6rgao de carater deliberativo relativo a sua area de atuagao, com os seguintes
objetivos:

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

II - zelar pela efetiva implanta9ao da polftica municipal para inclusao
da pessoa com deficiencia;

III - acompanhar 0 planejamento e avaliar a execu9ao das polfticas
municipais da acessibilidade a educagao, saude, trabalho, assistencia social,
transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas a pessoa com
deficiencia;

IV - acompanhar a elabora9ao e a execu9ao da proposta or9amentaria
do Municfpio, sugerindo as modificag6es necessarias a consecugao da polftica
municipal para inclusao da pessoa com deficiencia;

V - zelar pela efetiva9ao do sistema descentralizado e participativo 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 relat6rios de gestao, 0 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 notfcia de
irregularidade, expedindo, quando entender cabfvel, recomendagao ao representante
legal da entidade;

X avaliar anualmente 0 desenvolvimento da politica
Estadual/Municipal de atendimento especializado a pessoa com deficiencia de acordo
com a legislagao em vigor, visando a sua plena adequagao;

XI - elaborar 0 seu regimento interno, que definira a sua estrutura,
funcionamento e a competencia dos 6rgaos de diregao, devendo ser submetido ao
Prefeito Municipal para homologagao;

XII - a aprovagao e alteragao do regimento interno dependerao do voto
da maio ria absoluta dos membros efetivos do Conselho, sendo que as alteragoes do
regimento tambem deverao ser homologadas pelo Prefeito.

Art. 5° - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia
sera composto por 24 membros, 12 titulares e 12 suplentes, respectivamente,
representantes dos seguintes 6rgaos ou entidades:

I - seis representantes de entidades da sociedade civil organizada
diretamente ligadas a defesa e/ou ao atendimento da pessoa com deficiencia e/ou
representantes da pessoa com deficiencia na cidade de Sobral, eleitas dentre os
seguintes segmentos:

a) representante e/ou pessoas com deficiencia auditiva;

b) representante e/ou pessoas com deficiencia ffsica;

c) representante e/ou pessoas com deficiencia intelectual;

d) representante e/ou pessoas com deficiencia visual;

e) representante e/ou pessoas com deficiencia multipla;

f) representante dos conselhos dos profissionais que trabalham com a
pessoa com deficiencia.

II - representante da Secretaria da Saude;
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III - representante da Fundac;ao de Ac;ao Social;

IV - representante da Secreta ria da Educac;ao;

V - representante das Secretarias de Esporte e Cultura;

VI - representante do SINE-lOT e Secreta ria de Oesenvolvimento

VII - representante da Secreta ria de Infra-estrutura;

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

§ 2° - A eleic;ao das entidades representantes de cada segmento,
titulares e suplentes dar-se-a durante a Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiencia.

§ 3° - 0 presidente do Conselho Municipal dos Oireitos da Pessoa com
Oeficiencia sera eleito entre seus pares.

Art. 6° - 0 mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiencia sera de dois anos, permitida a recondugao por mais um
perfodo.

Art. 7° - Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiencia serao nomeados pelo Poder Executivo que, respeitando a eleigao de
que trata 0 paragrafo 2° do artigo 5°, homologara a eleigao e os nomeara por decreto,
empossando-os em ate trinta dias contados da data da Conferencia Municipal.

.~ Art. 8° - As fungoes de membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa com Deficiencia nao serao remuneradas e seu exercfcio sera considerado
servigo de relevancia publica prestado ao Estado/Municfpio.

Art. 9° - Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Oeficiencia poderao ser substituidos mediante solicitagao da instituigao ou
autoridade publica a qual estejam vinculados, apresentada ao referido Conselho, 0

qual fara comunicagao do ato ao Prefeito Municipal.

Art. 10 - Perdera 0 mandato 0 conselheiro que:

1- desvincular-se do 6rgao de origem da sua representac;ao;

II - faltar a tres reuni6es consecutivas ou a 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 pela Comissao Executiva;



ESTADO DO CEARA
MUNICIPIO DE SOBRAL

v - for condenado por sentenga irrecorrfvel em razao do cometimento
de crime ou contravengao penal.

Paragrafo Unico - A substituigao se dara por deliberagao da maioria
dos componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocagao de
integrante do Conselho, do Ministerio Publico ou de qualquer cidadao, assegurada a
ampla defesa.

Art. 11 - Perdera 0 mandato a instituigao que:

1- extinguir sua base territorial de atuagao no Estado/Municfpio;

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

III - sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave.

Paragrafo Unico - A substituigao se dara por deliberagao da maioria
dos componentes do Conselho em procedimento iniciado mediante provocagao de
integrante do Conselho, do Ministerio Publico ou de qualquer cidadao, assegurada a
ampla defesa.

Art. 12 - 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiencia realizara sob sua coordenagao uma Conferencia Municipal a cada dois
anos, 6rgao colegiado de carater deliberativo, para avaliar e propor atividades e
polfticas da area a serem implementadas ou ja efetivadas no Municfpio, garantindo-se
sua am pia divulgagao.

? § 10
- A Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia

sera composta por delegados representantes dos 6rgaos, entidades, instituigoes e
pessoas da sociedade civil interessadas nos direitos da pessoa com deficiencia de que
trata 0 artigo 50.

§ 20
- A Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia

sera convocada pelo respectivo Conselho no perfodo de ate noventa dias anteriores a
data para eleigao do Conselho.

§ 30
- Em caso de nao-convocagao por parte do Conselho Municipal

dos Direitos da Pessoa com Deficiencia no prazo referido no paragrafo anterior, a
iniciativa podera ser realizada par 1/5 das instituigoes registradas em referido
Conselho, que farmarao comissao paritaria para a organizagao e coordenagao da
Conferencia.
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I - avaliar a situagao da politica municipal de atendimento a pessoa
com deficiencia;

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 decisoes administrativas do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia, quando provocada;

IV - aprovar seu regimento interno, devendo ser submetido ao Prefeito
Municipal para homologagao;

V - aprovar e dar publicidade a suas resolugoes, que serao registradas
-;. em documento final.

VI - eleger os membros do Conselho.

Art. 14 - 0 Poder Executivo fica obrigado a prestar 0 apoio necessario
ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiencia,
atraves da Secretaria da Saude e Agao Social.

Art. 15 - Para a realizagao da 1a Conferencia Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiencia, sera institufda pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de
trinta dias contados da publicagao da presente lei, comissao paritaria responsavel pela
sua convocagao e organizagao, mediante elaboragao de regimento interno.

Art. 16 - Esta Lei sera regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de trinta dias, contados da sua publicagao.

Art. 17 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, com
efeitos retroativos a 10 de setembro de 2009.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES
JUNIOR, em 20 de outubro de 2009.

JOSE LEONIDAS
Prefeito
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SANCAo PREFEITURAL N° 838/2009
Ref. Projeto de Lei nO1225/09

Emp6s analise ao Projeto de Lei em epfgrafe, 0 qual

"Cria 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiemcia e institui a Conferencia Municipal dos Direitos da

Pessoa com Deficiemcia." aprovado pela Augusta Camara

Municipal de Sobral, pronunciamo-nos por sua SANCAo

EXPLicIT A e IRRESTRITA.

PACO MUNICIPAL PREFEITO JOSE EUCLIDES
FERREIRA GOMES JUNIOR, em 20 de outubro de 2009.

JOSE LEONIDAS D
Prefeito


