
 

 

 

 

 
 
 

 

 

AUTÓGRAFO N.º 4359/2022 

PROJETO DE LEI N.º 081/2022-SUBSTITUTIVO do Executivo: 

 

 

 

 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 
 

         Artigo 1º - Fica criado, em caráter permanente, o Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão colegiado paritário de natureza permanente, com 
funções consultiva, normativa, de aconselhamento e assessoramento ao Governo Municipal, e de 
formulação e controle das políticas municipais voltadas à inclusão e defesa de direitos das 
pessoas com deficiência. 

 
                      Parágrafo único – O objetivo do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da 
Pessoa de Deficiência é o de propor, orientar e coordenar diretrizes, políticas e ações públicas 
que assegurem, através de instrumentos ao seu alcance, o gozo dos direitos humanos, da 
cidadania e das liberdades fundamentais. 
 
                     Artigo 2º - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência:  

 
                      I – Incidir e controlar as políticas municipais voltadas à inclusão da pessoa com 
deficiência, bem como direitos, deveres e garantias relacionados às pessoas com deficiência 
previstos no ordenamento jurídico brasileiro vigente, informando e apresentando medidas a serem 
adotadas para a efetiva proteção, inclusive podendo representar aos órgãos de fiscalização 
competentes.  

 
                     II – Propor estudos e pesquisas para o aprimoramento das políticas públicas de 
inclusão e de garantia de direitos das pessoas com deficiência;  

 
                      III – Atuar como instância consultiva na formulação, implementação, monitoramento 
e avaliação das políticas públicas do município voltadas à inclusão e defesa de direitos da pessoa 
com deficiência em acordo com a Lei 13.146/2015 denominada LBI- Lei Brasileira da inclusão e 
na forma prevista na Lei Federal nº 13.019/2014 e conforme critérios estabelecidos em regimento 
interno pelo Conselho.  
  
                      IV – Emitir pareceres, devidamente fundamentados, sobre assuntos ou questões de 
sua competência, que lhe sejam enviados pelos demais órgãos da Administração Municipal, ou de 
outras esferas da Federação, e por entidades privadas de direito interno ou internacional.  

 
                       V – Receber denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou 
entidade, quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, garantidos e 
previstos na legislação brasileira ou nos instrumentos normativos internacionais de proteção à 
pessoa com deficiência, encaminhando aos órgãos competentes para adoção de providências de 
sua alçada nas esferas cível, criminal ou administrativa e subsidiar o Ministério Público e a 
Defensoria Pública sobre fatos e circunstâncias que possam constituir objeto de demanda judicial 
e/ou procedimento administrativo.  

 

Lei n.º 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 
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                       VI – Acompanhar e orientar, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
para tornar efetivos os princípios, as diretrizes e os direitos estabelecidos na legislação brasileira, 
em assuntos inerentes a pessoa com deficiência, mantendo registros das mesmas.  

 
                       VII – Sugerir modificações nas estruturas públicas do Município destinadas à 
inclusão e defesa dos direitos da pessoa com deficiência.  

 
                       VIII – Acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentaria Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) - do 
Município, indicando as modificações necessárias à consecução da política formulada visando a 
inclusão e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, na perspectiva do orçamento 
participativo (OP), realizando ciclos de discussão com antecedência de 60 (sessenta) dias dos 
prazos para elaboração das respectivas propostas.  

 
                        IX – Elaborar anualmente seu Plano de Ação, preferencialmente no primeiro 
trimestre, aprovando-os pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus membros, submetendo-os à 
aprovação da Secretaria Municipal da Assistência Social.  

 
                         X – Elaborar o seu regimento interno, aprovando-o pelo voto de, no mínimo, dois 
terços de seus membros, nele definindo a periodicidade das reuniões presenciais ou virtuais, 
definição e modo de constituição de comissões temáticas.  

 
                        XI – Acompanhar, conjuntamente com os demais Conselhos Municipais, os 
projetos, programas, campanhas educativas de sensibilização e conscientização e ações de 
prevenção às deficiências, e serviços que envolvam diretamente às pessoas com deficiência.  

 

                  Artigo 3º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
será composto por 12 (doze) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo:     
 

I- 06 (seis) representantes da Administração Pública Municipal: 
 

a) 01 (um) representante da Secretaria de Administração e Planejamento; 
b) 01 (um) representante da Secretaria da Educação; 
c) 01 (um) representante da Secretara de Saúde; 

d) 01 (um) representante da Secretaria de Assistência Social; 
e) 01 (um) representante da Secretaria de Cultura; 

f) 01 (um) representante da Secretaria de Esporte e Lazer. 
                               
II- 04 (quatro) pessoas com deficiência, que exercerão as funções de conselheiro 

pessoalmente ou por meio de seu representante legal: 
a) 01 (uma) pessoa com deficiência auditiva; 

b) 01 (uma) pessoa com deficiência física; 
c) 01 (uma) pessoa com deficiência intelectual; 
d) 01 (uma) pessoa com deficiência visual. 

                             
III- 02 (dois) representantes de entidades sem fins lucrativos que defendam ou 

promovam os interesses das pessoas com deficiência com no mínimo um ano de 
existência.  

 

                    § 1º Os membros, titulares e suplentes, a que se referem os incisos II e 
III deste artigo serão escolhidos por meio de processo definido em regimento interno 

para mandato de 2 (dois) anos, com possibilidade de 1 (uma) recondução por igual 
período. 
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                   § 2º A pessoa com deficiência que tenha atestada sua incapacidade para 
os atos da vida civil poderá ser legalmente representada para ocupar quaisquer das 

vagas previstas nos incisos II deste artigo, desde que tal incapacidade decorra de 
impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, configure 

a condição de pessoa com deficiência, nos termos do art. 2º da Lei Federal nº 13.146, 
de 6 de julho de 2015. 
 

                  § 3º Os membros a que se refere o inciso I deste artigo serão indicados 
pelos respectivos Secretários Municipais, para mandato de 2 (dois) anos, com 

possibilidade de 1 (uma) recondução por igual período, preferencialmente entre 
pessoas com deficiência. 
 

                 § 4º A função de membro do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência não será remunerada, sendo considerada serviço público relevante. 

 
                 § 5º Os conselheiros servidores públicos exercerão suas atribuições sem 
prejuízo das demais funções. 

 
                 § 6º No caso de não comparecimento, não habilitação ou inexistência dos 

representantes previstos no inciso III, as vagas do referido inciso poderão ser 
distribuídas e ocupadas pelos segmentos elencados no inciso II. 
 

                 Artigo 4º - A Secretaria Municipal de Assistência Social dará todo o 
suporte administrativo e financeiro ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, que contará também com a colaboração técnica dos demais órgãos 
municipais nele representados.  
 

                  Artigo 5º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
terá a seguinte estrutura:  

 
                  I - Colegiado;  

 
                  II – Mesa Diretora; 

 

                  III – Comissões Temáticas e/ou Grupos de trabalho.  
 

                 Artigo 6º - A mesa diretora será composta por:  
 

I - Presidente;  

 
                      II – Vice-Presidente;  

 
                      III – 1º Secretário; 
  

                      IV- 2º Secretário. 
 

                   § 1º - A Mesa Diretora será eleita na primeira reunião extraordinária, 
convocada para esta finalidade no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a nomeação. 
 

                   § 2º- A eleição da Mesa Diretora, em sessão presidida pelos 
representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, dar-se-á mediante 

escolha dentre seus membros, por voto de maioria simples, para ocuparem os cargos 
pelo período de 2 (dois) anos. 
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                   § 3º- Caso não haja candidatos para compor uma nova Mesa Diretora, 

será admitido a recondução da atual Mesa Diretora por mais 2 (dois) anos. 
 

                   § 4º- Os eleitos tomarão posse imediatamente após a proclamação do 
resultado, na mesma sessão, que lhes será dada pelo Colegiado. 
 

                   § 5º- O Colegiado, instância máxima de deliberação do Conselho, tem 
como atribuições: 

 
I- Zelar pelo cumprimento das finalidades do Conselho, nos termos do que dispõe 

o art. 2º desta Lei; 

II- Elaborar o plano de ação da gestão; 
III- Elaborar o regimento interno do Conselho; 

IV- Convocar as Conferências Municipais, as Plenárias Ordinárias e Extraordinárias 
e as Plenárias Temáticas; 

V- Eleger, dentre os membros titulares do Conselho, a Mesa Diretora. 

 
                   § 6º- As Plenárias Temáticas serão realizadas com a finalidade de 

avaliar, propor e encaminhar ações ao colegiado, que deverão constar do plano de 
ação da gestão, garantindo-se, no mínimo, 3 (três) plenárias temáticas por ano. 
 

                   Artigo 7º - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da posse dos 
Conselheiros, a Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência apresentará o Plano de Ação, que conterá o plano orçamentário 
correspondente ao período da respectiva gestão.    
 

                   Artigo 8º - Poderá ser regulamentada por decreto do Executivo 
Municipal, a presente lei. 

 
                   Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Jardinópolis, 25 de outubro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Câmara Municipal de Jardinópolis-                               

SP, aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.  
 

 
 
 
 

 

___________________________________ 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS                                                                                                                                                                        

Presidente 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

 
 

     ___________________________________ 
MATEUS SIGNORINI                                                                                                                                                                               

1º Secretário 
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 
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Assinaturas

Cleber Tomaz de Camargos

CPF: 145.407.528-71

Assinou em 25 out 2022 às 14:52:17

Mateus Signorini

CPF: 175.514.838-02

Assinou em 25 out 2022 às 14:47:10

Log

25 out 2022, 14:39:16 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 2039ab0a-64ae-4633-bf71-

555a5a99617e. Data limite para assinatura do documento: 24 de novembro de 2022 (14:37).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

25 out 2022, 14:39:19 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF

145.407.528-71.

25 out 2022, 14:39:19 Operador com email secretarialegislativa@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de

autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

25 out 2022, 14:47:10 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 175.514.838-02. IP:

177.200.71.232. Componente de assinatura versão 1.391.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

25 out 2022, 14:52:17 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br. CPF informado: 145.407.528-71. IP:

189.92.102.39. Componente de assinatura versão 1.391.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.
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25 out 2022, 14:52:17 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

2039ab0a-64ae-4633-bf71-555a5a99617e.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2039ab0a-64ae-4633-bf71-555a5a99617e, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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