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PRINCI PIO DA PUBLICIDADE

LEI N". I.E18 DE 24 DE SETEMBRO DE 20I8.

''ALTERA O ARTIGO 4', INCISO I, II E § 2" E ARTICO 30

INCTSO V E XVI DA LEt t.348/20 DE 06/06/201I E

CONSOLTDAM AS DISPOSIÇÓES DAS LEIS N' I.234l2OT() DE
04.03.2010, E t.249n010 de 26.04.2010 QUE TRATAM DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA - COMUD . NO MUNIC|PIO DE

JACIÀRA, ESTADO DE MATOGROSSO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.''

no muGll da prefêitura
Municipal de Jeciara em
_-4_r_C/_4A)Ió

_- - PrínüEc€íá dê

-Z_L t_l_Q_/)D4ü
ucJT) 4e4L,

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMÁD no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I
DÂS DISPOSIÇÓES TNICIAIS

Art. l" - Fica instituído o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jaciara - MT - COMUD,
vinculada a Secretaria de Gestão Social, instância superior de deliberação colegiada, de natureza permanente, para o controle

social e de atuação no âmbito do Municipio de Jaciara.

Pârágrâfo Único - O COMUD terá como finalidade acompaúar â implantação e implementação da Política Pública

Municipal de lnclusâo Social da Pessoa com Deficiência, e promover a defesa dos direitos das pessoas com necessidades

especiais.

Art.2" - O COMUD terá caráter deliberativo, fiscalizador, autônomo, formulador de diretrizes e monitorador da execução

das políticas públicas dirigidas às pessoas com deficiência, em defesa da inclusão social e no combate a qualquer forma de

discriminação.

Capítulo Il
DAS ATRIBUIÇÔES

Art, 3" - O COMUD terá as seguintes atribuições:

l - formular diretrizes, elaborar planos e políticas no âmbito da administração municipal, visando a garantia dos direitos e a

inclusão social da pessoa com deficiência, propondo e deliberando sobre os critérios para aplicação de recursos bem como

acompaúando junto aos poderes executivo e legislativo municipal a definição da dotação orçamentária a ser destinada à

execução dessas políticas;

Il - acompanhar o planejamento e realizar o controle social da execução das políticas públicas setoriais de educação, saúde,

trabalho, assistência social, trânsito, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo, direitos humanos,

desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, dentre outras que objetivem a inclusão social da pessoa com deficiência,

mediante a elaboração de estudos, planos, programas e relatórios de gestão;

lll - subsidiar e acompanhar a elaboração e a tramitação de leis municipais, estaduais e federais concementes aos direilos

pessoas com deficiência, emitindo parecer quando se fizer necessário;
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IV - recomendar o cumprimento e a diwlgação das leis municipais, esladuais e federais, ou quaisquer normas legais

pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência;

V - propor em conjunto aos poderes executivo e legislativo municipal a elaboração de projetos de leis e estudos de pesquisas

que conduzam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência;

YI - pÍopor políticas públicas, campaúas de sensibilização, conscientização e prevenção de deficiências e/ou programas

educativos a serem desenvolvidos por órgãos federais, estaduais e municipais em parcerias com entidades da sociedade

civil;
VII - receber e encamiúar aos órgãos competentes as petiçôes, denúncias e reclamaçôes formuladas por qualquer pessoa ou

entidade, quando ocoÍrer ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, assegurados nas leis e na Constituição

Federal, exigindo a adoçâo de medidas efetivas de proteção e reparação;

VIII - estabelecer norÍnas e meios de fiscalização das iniciativas govemamentais e não governamentais de caráter público

que envolva pessoas com deficiência e que possam afetar seus diÍeitos, com o objetivo de promover, incentivar e apoiar

atividades que contÍibuam para a efetiva paÍicipação das pessoas com deficiência na vida social;;

IX - promover articulação com outros conselhos setoriais para discussão da política municipal da pessoa com deficiêncial

X - emitir parecer, aprovff projetos, programas, planos e políticas públicas municipais referentes aos direitos das pessoas

com deficiência; implantação e implementação de políticas públicas que contemplem a acessibilidade, captação de recursos e

capacitação permanente.

XI - monitorar a execução da Política Pública Municipal que vise garantiÍ os direitos das pessoas com deficiência;

XII - fiscalizar ações do Poder Executivo Municipal relativo à inclusâo das pessoas com deficiência nas políticas públicas e

propor medidís com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminação.

XIII - fiscalizar a execução das políticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência nas esferas

govemamental e não govemamental;

Xry - pÍomover intercâmbio com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, com o objetivo de implementar

as polÍticas públicas formuladas pelo COMUD;

XV - manter integração com instrumentos de controle social destinado à definição orçamentária para gaÍantir a locação de

recursos e deliberação de prioridades na sua execução;

XVI - organizar em conjunto com a Secretaria de Gestâo Social, atualizado o cadastro das entidades govemamentais e não

governamentais e demais interessados nas questões das pessoas com deficiência;

XVII - realizar a cada 04 (quatro) anos a Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

CâPítulo III
DA COMPOSIÇÃO E ORGÀNIZAÇÃO ESTRUTURAL

Art, 4. - O COMUD ficará vinculado à Secretaria de Gesüio Social da Prefeitua de Jaciara, devendo ser composto poÍ I I

(Onze) membros titulares e, em igual quanlidade, suplentes, de acordo com a constituição a seguir:

I - 05 (Cinco) representantes titulares govemamentais e respectivos suplentes, das seguintes secretarias:

02 membros da Secretaria de Gestão Social e seus suplentes;

0l membro da SecÍetaÍia de Educação, Esporte e Lazer, e seu suplente;

0l membro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e seu suplente;

0l membro da Secretaria de Saúde e seu suplente;

lI - 0ó (Seis) representantes da sociedade civil organizada, com atuação na politica de Direitos Humanos, sendo 02 (duas)

vagas para cada um dos seguintes seguimentos (litulaÍ e suplênte):

0 t representante da oAB - ordem dos Advogados do Brasil subseção de Jaciara e seu suplente;

0l representant€ da Sociedade Pestalozzi e seu suplente;

0l representante do CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura de Jaciara e seu suplente;
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0l Íepresentante UJAC - Uniâo Jaciarense de Associação comuniúria e seu suplente;

0l repÍesentante ADVSL - Associaçâo dos Deficientes Visual do Vale São Lourenço e seu suplente.

0l representante AEJA - Associação EspÍrita Joana D'Angelis e seu suplente;

slo - Os representantes governam€ntais, indicados pelas respeclivas secretarias, e os representantes da sociedade civil, eleitos

por segmento, serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, após aprovação dos nomes, titulales e suplentes, na

Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

§ 2. - para atender o que dispõe os incisos II a XVII do Artigo 3'desta Lei, os Íepresenlantes seÍão eleitos com seus

Íespectivos suplentes na Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser convocada pelo

COMUD, com o apoio da Secretaria de Gestão Social.

§ 3" - euando da realização da I Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência a convocação

será feita pela prefeitura Municipal, através da Secr€taria de Gestão Social, sendo as demais conforme disposto no ParágÍafo

anterior.

Art. 5. - Cada conselheiro (a), titulaÍ e suplente, teÍá mandato de 04 (quatro) anos, permitida a recondução por uma vez'

sendo que os representantes govemamentais, indicados pelo Poder Público, poderão ser substituÍdos de forma simplificada

através de PoÍaria de emissão do Chefe do Poder Executivo'

Art. 6'- O COMUD teú a seguinte estrutura organizacional:

I - Plenário;

ll - Coordenação Colegiada;

III - Comissões Temáticas e Permanentes; €

lV - Secretaria Executiva

Art 7. - As normas de funcionamento do Plenário, as atribuições da coordenação colegiada, comissões Permanentes e

Temáticas, bem como da secretaria Executiva, serão definidas no Regimento Intemo do coMUD, que será aprovado até 60

(sessenta) dias apôs a publicação da preseÍrte Lei'

Art.8. - A Secretariâ Executiva Será exercida por profissional com reconhecida atuação na área da Assistência à deÍiciência'

indicado pela Coordenação Colegiada do Conselho, ouvido o Plenário'

Art 9" - A Coordenação colegiada, composta por 03 (fês) membros titulaÍes do coMUD, será escolhida entre os

segmentos, sendo um de govemo, um de usuários e um de profissionais e entidades com atuaçâo na polltica DiÍeitos

Himanos, através do voto direto dos seus integÍanles, que estiveÍem na litulaÍidade, com mandato de quatro anos' conforme

o aÍ. 50.

Parágrrfo Único - Em caso de substituição e/ou sucessão, os eleitos e/ou indicados deverão comPletar o perÍodo de seus

antecessoÍes.

AÍ. 10" - O COMUD, atÍavés do Município de Jaciara, Poderá celebrar termos de coopeÍação técnica com outros óÍgãos do

gênero, nos âmbitos municipal, estadual, nacional e intemacional, para a troca de experiências na área de sua atuação'

Art.ll" - De acordo com solicitação do COMUD, o Poder Executivo disponibilizará servidores de quaisquer unidades da

Prefeitura para a consecução de seus Íins
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Art. 12. - Os integantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão empossados em

ato presidido pelo Chefe do Poder Executivo

Art, 13" - A participação de todos os membros integÍantes no COMUD dar-se-á em caráter gratuito, proibida a percepçâo de

qualquer gÍatiÍicação ou outsa forma de remuneração, uma vez ser recoúecida como de relevante valor social.

Art. 14" - euando for determinado o compaÍecimento dos membros às sessões do Conselho, ou a sua participação em

diligências por este autorizad4 suas ausências deverão ser justificadas, em quaisquer outros serviços por eles

desempenhados.

Art.ls" - As reuniões do Conselho serão abenas a todas as pessoas interessadas, que terão direito a voz, mas sem direito a

voto, sendo este direito exercido somente pelos membros titulales do Conselho, ou seu suplente.

Art, 16" - o conselho poderá manter contato e conyocar os demais conselhos Municipais, secretários ou titulares de

quaisquer outros órgãos municipais, quando houver inleresse ou superposição de proPostas, a fim de panicipação em reuniâo

ordinária ou extraordinária de seus membros.

Art 17. - O mandato dos membros do COMUD poderá ser proÍogado por, no máximo, até 03 (três) meses para a realização

de nova Conferência Municipal de Defesa dos Düeitos da Pessoa com Deficiência'

Aú. lg" - Esta Lei entraÍá em vigor na dalâ de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei

Municipal n". 1.348/201 l.
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DESPACHO: Sanciono a Presente Lei sem ressalvas

Registrada e publicada de acordo com a legislaçâo vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'2ó DE 20 DE ,\BRIL DE 2018.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Cumpre-me, através do presente, encaminhar a esta Augusta Casa de Leis, O PROJETO DE LEt N" 26 DE 20 DE ABRIL

DE20l8,oqual "ALTERA O ARTIGO 1', INCISOI, II E § 2" E ARTIGO 30 INCISO V E XVI DA LEI l'3{Ei20lt

DE 0ó/06i201r E coNSoLIDAM AS DTSPOSIÇÕES DAS LErS N" 1.234/20t0 DE 04.03.2010, E 1.249i2010 de

26.01.2010 QUE TRATAM DO COMUD CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA. COMUD NO MUNICIPIO DE JACIARA, ESTADO DE MATOGROSSO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS'.

Trata-se de projeto que relevante interesse público, uma yez que o " COMUD" , tem a finalidade de acompanhar a

implantação e implementação da Política Pública Municipal de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, e promover a

defesa dos direitos das pessoas com necessidades especiais.

Por isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciação dos nobres vereadores que

integram esta Casa Legislativa, na ceneza de que seja ao final deliberado e aprovado na devida forma.

E ajustificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ 20 DE ABRIL DE 20I8.

AR (; NI IIAMMÂI)

Prefeito Municipal - 2017 a2020

AO EXCELENTISSIMO SENHOR

CLÓVES PERETRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA MT

IMv.]%
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coNs-FurÀoor ÂNo./ÀtsrgrofuÀ

PROJETO DE LEI NO 26 DE 20 DE ABRIL DE 20IE.

,'ALTERA O ARTIGO 4", TNCISO I, ÍI E § 2" E ARTIGO 30

INCISO V E XVI DA LEI 1.318/2011 DE 06/06/2011 E

CONSOLIDAM AS DISPOSIÇOES DAS LEIS N'I.231/20I() DE

04.03.2010, E 1.21912010 dc 26.04.2010 QUE TRATAM DO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS

COM DEFICIÊNCIA _ COMUD- NO MUNICiPIO DE

JACIARA, ESTADO DE MATOGROSSO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.''

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇOES INICIAIS

Art. l" - Fica instituÍdo o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jaciara - MT - COMUD,

vinculada a SecretaÍia de Cestão Social, instância superior de deliberação colegiada, de natureza permanente, pam o controle

social e de atuação no âmbito do Município de Iaciara.

parágrafo Único - O COMUD terá como finalidade acompaúar a implantação e implementaçâo da Política Pública

Municipal de lnclusão Social da Pessoa com Deficiência, e promover a defesa dos direitos das pessoas com necessidades

especiais.

Arf.2" - O COMUD terá caúter deliberativo, fiscalizador, autônomo, formulador de diretrizes e monitorador da execução

das políticas públicas dirigidas às pessoas com deficiência, em defesa da inclusão social e no combate a qualquer forma de

discriminação.

Capítulo II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3' - O COMUD terá as seguintes atribuiçÕes
rMl?v*l

eat - formular diretrizes, elaborar planos e políticas no âmbito da administração municipal, visando a garantia dos direitos

inclusão social da pessoa com deficiência, propondo e deliberando sobre os criterios para aplicação de recursos bem co

www.jaciara.mt.gov.bÍ
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acompanhando junto aos poderes executivo e legislalivo municipal a definição da dotação orçamentâria a ser destinada à

execução dessas políticas;

II - acompaúar o planejamento e realizar o controle social da execução das políticas públicas setoriais de educação, saúde,

trabalho, assislência social, trânsito, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo, direitos humanos,

desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, denüe outras que objetivem a inclusão social da pessoa com deficiência,

mediante a elaboração de estudos, planos, programas e relatórios de gestãoi

tll - subsidiar e acompanhar a elaboraçâo e a tramitação de leis municipais, estaduais e federais concementes aos direitos das

pessoas com deficiência, emitindo parecer quando se fizer necessário;

IV - recomendar o cumprimento e a divulgação das leis municipais, estaduais e federais, ou quaisquer normas legais

pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência;

V - propor em conjunto aos poderes executivo e legislativo municipal a elaboração de projetos de leis e estudos de pesquisas

que conduzam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência;

Vl - propor políticas públicas, campaúas de sensibilização, conscientização e prevenção de deficiências e/ou programas

educativos a serem desenvolvidos por órgãos federais, estaduais e municipais em parcerias com entidades da sociedade

civil;

VII - receber e encaminhar aos órgãos competentes as petiçôes, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou

entidade, quando ocoÍrer ameaça ou violação de direitos da pessoa com deficiência, assegurados nas leis e na Constituição

Federal, exigindo a adoçâo de medidas efetivas de proteção e reParaçãoi

VIll - estabelecer normas e meios de fiscalização das iniciativas govemamentais e não govemamentais de caráter público

que envolva pessoas com deficiência e que possam afetar seus direitos, com o objetivo de promover, incentivar e apoiar

atividades que contribuam paÍa a efetiva participação das pessoas com deficiência na vida social;;

lX - promover articulação com outros conselhos setoriais para discussão da política municipal da pessoa com deficiência;

X - emitir parecer, aprovar projetos, programas, planos e politicas públicas municipais refeÍentes aos direitos das pessoas

com deficiência; implantação e implementação de políticas públicas que contemplem a acessibilidade, captação de recursos e

capacitação permanente.

Xl - monitorar a execução da Política Pública Municipal que vise garantir os direitos das pessoas com deficiência;

XII - fiscalizar ações do Poder Executivo Municipal relativo à inclusão das pessoas com deficiência nas políticas públicas e

propor medidas com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminaçâo.

Xllt - fiscalizar a execução das polÍticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência nas esferas

RTJE
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XIV - promover intercâmbio com organismos nacionais e intemacionais, públicos e privados, com o objetivo de implementar

as políticas públicas formuladas pelo COMUD;

XV - manter integração com instrumentos de controle social destinado à definição orçamentária para gamntir a locação de

recursos e deliberação de prioridades na sua execução:

XVI - organizar em conjunto com a Secretaria de Gestão Social, atualizado o cadastro das entidades govemamentais e não

governamentais e demais inteÍessados nas questões das pessoas com deficiência;

XVII - realizar a cada 04 (quatro) anos a Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Capítulo Ill
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL

Art. 4" - O COMUD Íicará vinculado à Secretaria de Cestão Social da Prefeitura de Jaciara, devendo ser composto poÍ 12

(Doze)membroStitularese'emigualquantidade,suplentes.deacordocomaconstituiçãoaseguir:>.

t - 05 (Cinco) representantes titulares governamentais e respectivos suplentes, das seguintes secretarias

02 membros da Secretaria de Gestão Social e seus suplentes;

0l membro da Secretaria de Educaçâo, Esporte e Lazer, e seu suplente;

0l membro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e seu suplente;

0l membro da Secretaria de Saúde e seu suplente;

It - 06 (Seis) representantes da sociedade civil organizada, com atuação na política de Direitos Humanos, sendo 02 (duas)

vagas para cada um dos seguintes seguimentos (titular e suplente): 
l.

0l representante da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil subseção de Jaciara e seu suplenle;

0l representante da Sociedade Pestalozzi e seu suplente;

RUB
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0l representante do CREA - Conselho Regional de Engenharia Arquitetura de Jaciara e seu suplente;

Ol representante UJAC União Jaciarense de Associação comunitária e seu suplente;

0l representânte ADVSL - Associação dos Deficientes Visual do Vale São Lourenço e seu suplente

www,jaciârâ.mt.gov.br
(66) 346r-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, '1.O75

Centro - Jaciara-I.4T // 7882O-OOO

JAC AiE§I
aon !Noo offa {ova N15iÔr»



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

§l'- Os representantes govemamentais, indicados pelas respectiyas secretarias, e os representantes da sociedade civil, eleitos

por segmento, serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, após aprovação dos nomes, titulares e suplentes, na

Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Dehciência.

§ 2" - Para atender o que dispõe os incisos Il a XVII do AÍigo 3' desta Lei, os repÍesentantes serão eleitos com seus

respectivos suplentes na Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser convocada pelo

COMUD, com o apoio da Secrelaria de Gestão Social. 'r(\

§ 3" - Quando da realização da I Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência a convocação

seÍá feita pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Gestão Social, sendo as demais conforme disposto no parágrafo

anterior.

Art. 5" - Cada conselheiÍo (a), titular e suplente, terá mandato de 04 (quatlo) anos, permitida a recondução por uma vez,

sendo que os Íepresentantes govemamentais, indicados pelo Poder Público, poderão ser substituídos de forma simplificada

através de Portaria de emissão do Chefe do Poder Executivo.

Art. 6" - O COMUD teÍá a seguinte estrutura oÍganizacional

I- Plcnário:

II - Coordenação Colegiada;

III - Cornissões femáticas e Permanentes; e

IV - Secretaria Executiva

Art. 7' - As normas de funcionamento do Plenário, as aÍibuições da Coordenação Colegiada, Comissões Permanentes e

Temáticas, bem como da Secretaria Executiva, serão definidas no Regimento Intemo do COMUD, que será apÍovado até 60

(sessenta) dias após a publicação da presente Lei.

Àrt. 8'- A Secretaria Executiva seÍá exercida por profissional com reconhecida atuação na área da Assistência à deficiência,

indicado pela Coordenação Colegiada do Conselho, ouvido o Plenário.

Art. 9' - A Coordenação Colegiada, composta por 03 (três) membros titulares do COMUD, será escolhida entre os

segmentos, sendo um de govemo, um de usuários e um de profissionais e entidades com atuação na política Direitos

Humanos, através do voto direto dos seus integmntes, que estiverem na titularidade, com mandato de quatro anos, conforme

o art. 5o.

Parágrafo Único - Em caso de substituição e/ou sucessão, os eleitos e/ou indicados deverão completar o periodo de se

antecessores

www.iâciara.mt.gov.br
(66) 3461-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
Centro - Jaciara-1"1T // 7882O-OOO
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

Art, 10" - O COMUD, através do Município de Jaciara, poderá celebrar termos de cooperação técnica com outros órgãos do

gênero, nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional, para a troca de experiências na área de sua atuação.

Aí.1l" - De acordo com solicitação do COMUD, o Poder Executivo disponibilizará servidores de quaisquer unidades da

Prefeitura para a consecução de seus fins.

Art. 12" - Os integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão empossados em

ato presidido pelo Chefe do Poder Executivo.

Arl. 13" - A paÍicipação de todos os membros integÍantes no COMUD dar-se-á em caráter gratuito, proibida a percepção de

qualquer gratificação ou oulra forma de remuneração, uma vez ser reconhecida como de relevante valor social.

Art. t4' Quando for determinado o comparecimento dos membros às sessôes do Conselho, ou a sua participação em

diligências por este autorizada, suas ausências deverão seÍ justificadas, em quaisquer outros serviços poÍ eles

desempenhados.

Art.l5" - As reuniões do Conselho serão abertas a todas as pessoas interessadas, que terão direito a voz, mas sem direito a

voto, sendo este direito exercido somente pelos membros titulares do Conselho, ou seu suplente.

Art. 16" - O Conselho poderá manter contato e convocar os demais Conselhos Municipais, Secretiirios ou titulares de

quaisquer outros óÍgãos municipais, quando houver interesse ou superposição de proPostas, a fim de participação em reunião

ordinária ou extaordinária de seus membros.

Art. 17" - O mandato dos membros do COMU D poderá ser prorrogado por, no máximo, até 03 (üês) me§es para a rea|zação

de nova Conferência Municipal de Defesa dos Direitos dâ Pessoa com Deficiência

Art. 18" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

ABDU LJABAR )I HAM-vIA T)
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ESTADO DE MATO GROSSO

PARECER JURíDtCO Os2l2018.

REC Eã lDo E

PROJETO DE LEI N9 2612018. ALTERA O ARTIGO 49, INCISO I,

II E §29 E ARTIGO 39 INCISO V E XVI DA LEI I.348/2077 DÉ,

06/06/2077 E CONSOLTDAM AS DlSpOStÇÕES DAS LEtS Ne

r.B4/2010 DE 04.03.2010, E 1,.24912070 DE 26.04.2010

QUE TRATAM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA _ COMUD - NO MUNICÍPIO DE

JACIARA, ESÍADO DE MATO GROssO E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

OQ, Oê

Át OF l

RELAT Rto

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que

importa a presente aná lise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

AN LISE JURíDICA

O Projeto de Lei versa sobre matéria constante na Lei do Município de

Jaciara ne 7.348/2011, de 06 de junho de 2011, em que: "Altero o ortigo 3e, incíso XVll

e ortigo 4e, I e ll, do lei 7249/2010 e consolida as disposições dos leis ns 7234/2070 de

04/03/2010, e 1249/2010 de 26/04/20L0 que trotom do Comud - conselho municipal

1

\\

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a alteração do artigo 4e,

inciso l, ll e §2e e artigo 3s, inciso V e XVI da Lei ns 1.348/20L1, e consolidam as

disposições das Leis np 1.234/2070 e t.249/2O1O, que tratam do Conselho Municipal

dos Direitos das Pessoas com Deficiência - COMUD - no Município de Jaciara/MT e dá

outras providências.

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lvlT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moilr contolo@comoÍojocioÍo.mt,govbr - www,comoÍoiocioÍo.mt,govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

dos direitos das pessoos com deficiêncio no Município de Jocioro, Estodo de Moto

Grosso e dá outras providêncios" , em anexo.

Segundo consta dos autos, pretende o Projeto de Lei alterar o artigo 49,

incisos I e ll, além de seu parágrafo segundo, bem como o artigo 3e, incisos V e XVl.

Conquanto, verifica-se que no Projeto de Lei, não há apenas as

modificações elencadas em sua ementa, mas a transcrição completa da Lei Municipal

ns t.348/2O71, inclusive com os dispositivos que não sofreram alteração em sua

redação com o Projeto de Lei.

Ademais, comparando-se a redação da Lei Municipal ne 1.348/2011 com

a redação do Projeto de Lei em análise, constata-se que há outras alterações de

dispositivos que não foram relacionados na ementa do projeto, somando ao final 9

a lterações.

Dentre as 9 alterações, elencamos pela ordem: inciso V do artigo 39;

inciso Vll do artigo 3e; inciso Vlll do artigo 3e; inciso XV do artigo le; inciso XVI do

artigo 3e; coput do artigo 4e; inciso I do artiBo 4e; inciso ll do artigo 4e e por fim o §2e

do artigo 4s.

Portanto, parte do teor do Projeto de Lei, especificamente os artiSos

que mantiveram a sua redação original, já se encontra regulamentado no Município,

neste caso o ideal é fiscalizar e cobrar o cumprimento da Lei em apreço, e com outra

legislação, apenas implementar as mudanças e modificações que efetivamente se

pretende alterar na legislação existente.

2
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 9g)

Desta forma, o correto seria propor ao Poder Executivo que altere o

Projeto de Lei, para implementar apenas as modificações que pretende realizar na Lei

Municipal ns 7.348/2077.

Todavia, caso os nobres Edis, assim não entendam, cumpre discorrer

que, no que tange as modificações da redação da legislação originária, não há óbices

quanto a alteração dos 9 dispositivos elencados mais acima.

Contudo, cabe mencionar duas ressalvas, a primeira no que se refere ao

número de integrantes do Comud, no qual a modificação pretendida no artigo 4e Lei

Municipal no- 1.348/2077, reduz para 12 o número de integrantes.

Por fim, que caso haja algum dispositivo do Projeto de Lei que demande

gastos aos cofres públicos para sua implantação, que seja acompanhado do respectivo

estudo de impacto orçamentário - financeiro.

CONCLUSAO

3

\

Veja que tanto a redação original, quanto a alteração pretendida com o

Projeto de Lei esbarra em um número par de integrantes, devendo ser recomendado

que o número de integrantes seja de número impar, o que representa de maneira mais

democrática a tomada de decisões do dito Conselho, já que em quantidade par de

membros, poderá eventualmente haver empate na votação de determinada matéria.

A segunda ressalva diz respeito as incisos I e ll do artigo 4e do Projeto de

Lei, já que na redação do caput há a menção a um número total de 12 membros,

todavia, ao ser somado o número previsto no inciso l(5 membros) com o inciso ll (6

membros) atinge-se um total de 11 membros, faltando a indicação de composição do

membro faltante.

Ruo Jurucê, 130] - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: {óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comorojocioro.mt,govbr
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido de ser observadas

as ressalvas ao longo da fundamentação, principalmente o fato de propor ao Poder

Executivo que altere o Projeto de Lei, para implementar apenas as modificações que

pretende efetivamente realizar na Lei Municipal ns 1.348/2011.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa,

verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as

formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma' (...) o agente a

quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. L34l.

E o pa recer

\i

\t',§§V*-*
MICHEL I(APPES

oAB/MT 14.185
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LEI NO 1348, DE 06 DE JUNHO DE2011

ALTERA O ARTIGO 30, INCISO XVII E
ARTIGO 40,l E ll, DA LEt 124912010 E
coNSoLrDA AS DTSPOSTçÕES DAS
LE|S No ',t23412010 DE 04/03/2010, E
1249t20',t0 DE 26104120',10 QUE TRATAM
DO COMUD - CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO MUNICíPIO DE
JACIARA, ESTADO DE MATO GROSSO
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Jaciara Estado de lvlato Grosso IVAX JOEL RUSSI, faz saber que a Câmara de

Vereadores, aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Fica instituido o Conselho [Iunicipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com DeÍiciência de

Jaciara - MT - COMUD, vinculada a Secretaria de Gestão Social, instância superior de deliberaçáo

colegiada, de natureza permanente, para o controle social e de atuaçáo no âmbito do MunicÍpio dê

Jaciara.

PaÍág.aÍo único. O COMUD terá como finalidade acompanhar a implantação e implementação da

Politica Pública Municipal de lnclusão Social da Pessoa com Deticiência, e promover a defesa dos

direitos das pessoas com necessidades especiais.

F; a O COMUD terá caráter deliberativo, fiscalizador, autÔnomo, formulador de diretrizes e

monitorador da execuçáo das politicas públicas diÍigidas às pessoas com deÍiciência, em defesa da

inclusão social e no combate a qualquer forma de discriminação.

CapÍtulo ll

DAS ATRTBUTÇôES

o COMUD terá as seguintes atribuições

l- formular diretrizes, elaborar planos e politicas no âmbito da administração municiPal, visando a

garantia dos direitos e a inclusâo social da pessoa com deficiência, propondo e deliberando sobre os

critérios para aplicação de recursos bem como acompanhando junto aos poderes executivo e

legislativo municipal a deÍlnição da dotaçáo orçamentária a ser destinada à execução dessas politicas;

ll - acompanhar o planejamento e realizar o controle social da execuçáo das políticas públicas setoriais

de educação, saúde, trabalho, assistência social, trânsito, trânsporte, cultura, turismo, desporto, lazer,

uóanismo. direitos humanos, desenvolvimento econÔmico, ciência e tecnologia, dentre outras que

I of 5 05t06t2018 l5:24
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objetivem a inclusão social da pessoa com deÍiciência, mediante a elaboraçáo de estudos, planos,

programas e relatórios de gestão;

lll - Subsidiâr e acompanhar a elaboração e a tÍamitação de leis municipais, estaduais e federais

concernentes aos direitos das pessoas com deficiência, emilindo parecer quando se Ílzer necessário;

lv - recomendar o cumprimento e a divulgação das leis municipais, esladuais e federais, ou quaisquer

normas legais pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência;

v - propor a elaboraçáo de estudos e pesquisas que conduzam à melhoria da qualidade de vida da

pessoa com deficiência;

Vl - propor políticas públicas, campanhas de sensibilizagão, conscientização e prevenção de

deÍiciências e/ou programas educativos a serem desenvolvidos por Órgáos federais, estaduais e

municipais em parceíias com entidades da sociedade civil;

vll - receber e encaminhar aos Órgâos competentes as petiçÕes, denúncias e reclamaçÔes formuladas

por qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaçâ ou violaçào de direitos da pêssoa com

deficiência, assêgurada nas leis e na constituição Federal, exigindo a adoçâo de medidas efetiva§ de

proteção e reparaçâo;

Vlll - manter integração com instrumentos de controle social destinado à definição orçamentária para

garantir a locação de recursos e deliberação de prioÍidades na sua execução;

lX - promover articulaçáo com outros conselhos setoriais para discussão da política municipal da

pessoa com deÍiciênciai

x - emitir paÍecer, âprovar projetos, programas, planos e políticas públicas municipais referentes aos

direitos das pessoas com deficiência; implantação e implementação de politicas públicas que

contemplem a acessibilidade, captaçáo de recursos e capacitaçáo permanente;

Xl - monitorar a execuçáo da Política Pública Municipal que vise garantir os direitos das pessoas com

deÍlciência,

Xll - fiscalizar açóes do Poder Executivo l\runicipal relâtiva à inclusão das pessoas com deÍiciência nas

politicas públicas e propor medidas com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminaçãol

xlll - fscalizar a execução das polÍticas públicas que assegurem os direitos das pessoas com

deÍlciência nas esÍeras governamental e não governamentall

xlv - promover intercâmbio com organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, com o

objetivo de implementar âs políticas pÚblicas formuladas pelo CO[/UD;

XV - organizar e manter atualizado o cadastro das entidades governamentais e não governamentais e

demais interessados nas questões das pessoas com deficiência;

xvl - estabelecer normas e meios de fiscalização das iniciativas govemamentais e não

governamentais de caráter público que envolva pessoas com deficiência e que possam afetar seus

direitos, com o objetivo de promover, incentivar e apoiar atividades que contribuam para a efetiva

parlicipâçáo das pessoas com deÍlciência na vida social;

xvlt - realizar a cada 4 (quatro) anos a conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência,

2 of 5

Capítulo lll
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DA COMPOSIçÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL

o cOMUD ficará vinculado a Secretaria de Gestão Social da PÍefeitura de Jaciara, devendo

ser composto por 14 (quatoze) membros titulares e, em igual quantidade, suplentes, de acordo com a

constituiçâo a seguir:

l- 07 (sete) representantes titulares governamentais e respectivos suplentes, das seguintes

secretarias:

a) 02 membros da Secretaria de Gestâo Social e seus suplentes;

b) 0'l membro do Fundo Municipal da Previdência Social - PrevJaci e seu suplentei

c) O1 membro da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e seu suplente;

d) O1 membro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e seu suplente;

e) O1 membío da Secrelaria de Saúde e seu suplente;

0 oí membío do lnstituto Nacional de seguridade social - INSS - unidade de Jaciara e seu suplênte

ll - 07 (sete) representantes da sociedade civil organizada, com atuaçáo na polÍtica de Direitos

Humanos, sendo 02 (duas) vagas para cada um dos seguintes seguimêntos (titular e suplente):

a) 01 representante da Sociedade Pestalozzi e seu suplente;

b) O1 representante da Associaçáo EcolÓgica Meio Ambientalista - AEMA e seu suplente;

c) o1 representante da comunidade Evangélica ApostÓlica Sara Nossa Terra:

d) 0í representante do CREA de Jaciara e seu suplente;

e) O1 representante dâ Câmara de Dirigentês Lojistas de JaciaÍa e seu suplente.

0 01 representante da OAB subseçáo de Jaciara e seu suplente;

g) O'1 representante da Associaçáo de Bairros de Jaciara e seu suplente.

s 20 para atender o que dispôe os incisos ll a lV os representantes serão eleitos com seus respectivos

suplentes na conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com DeÍiciência, a ser

convocada pelo COMUD, com o apoio da Secretaria de Gestão Social.

§ 30 Quando da realização da I conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com

OeIlciência a convocação será Íeita pela Prefeilura lvlunicipal, através da Secretaria de Gestão Social,

sendo as demais conforme disposto no parágrafo anterior

Art.50 Cada conselheiro (a), titular e suplente, terá mandato de 04 (quatro) anos, permitida a

recondução por uma vez, sendo que os representantes governamentais, indicados pelo Poder PÚblico,

poderão ser Substituidos de forma simplificada através de Portaria de êmissáo do CheÍe do Poder

Executivo.

Art. 6'

3 of 5

s 1o Os representantês governamentais, indicados pelas respectivas secÍetarias, e os representantes

da sociedade civil, eleitos por segmento, serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo, apÓs

aprovaçáo dos nomes, titulares e suplentes, nâ conferência Municipal de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Oeficiência.

O COMUD terá a seguinte estrutura organizacional:

l- Plenárioi

ll - Coordenaçáo Colegiada;

lll - ComissÕes Temáticas e PeÍmanentes; e

lV - SêcretaÍia Executiva.
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Comissóes Permanentes e Temáticas, bem como da Secretaria Executiva, seráo deÍinidas no

Regimento lnterno do COMUD, que seÍá aprovado até 60 (sessenta) dias após a publicaçáo da
presente Lei.

Art. 8' A Secretaria Executiva será exercida por proflssional com reconhecida atuaçáo na área da

Assistência à deficiência, indicado pela Coordenaçâo Colegiada do Conselho, ouvido o Plenário

Art. 9o A Coordenação Colegiada, composta por 03 (três) membros titulares do ColilUD, será

escolhida entre os segmentos, sendo um de governo, um de usuários e um de proÍlssionais e

entidades com atuação na política Dirêitos Humânos, através do voto direto dos seus integrantes, que

estiverem na titularidade, com mandato de quatro anos, conforme o art. 50.

Parágrafo único. Em caso de substituição e/ou sucessão, os eleitos e/ou indicados deverão completar

o periodo de seus antecessores.

AÉ. 10 O COMUD, através do Município de Jaciara, poderá celebrar termos de cooperação técnica

com outros órgãos do gênero, nos âmbitos municipal, estadual, nacional e internacional, para a troca

de experiências na área de sua atuaçáo.

Art. lí De acordo com solicitaçáo do COMUD, o Poder Executivo disponibilizará servidores de

quaisquer unidades da Prefeitura para a consecuçáo de seus fins

an 12 Os integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

serão empossados em ato presidido pelo Chefe do Poder Executivo

Art. 13 A participaçáo de todos os membros integrantes no COlilUD dar-se-á em carátêr gratuito,

proibida a percepção de qualquer gratificaçáo ou outra forma de remuneÍação, uma vez ser

reconhecida como de relevante valor social.

Art. 14 Quando for determinado o comparecimento dos membros às sessÕes do Conselho, ou a sua

participação em diligências por este autorizada, suas ausências deveráo ser justificadas, em quaisquer

outros seNiços poÍ eles desempenhados.

Ârt. 15 As reuniões do Conselho seráo abertas a todas as pessoas interessadas, que terão direito a

voz, mas sem direito a voto, sendo este direito exercido somente pelos membros titulaÍes do Conselho,

ou seu suplente.

Art. 16 O Conselho poderá mânter contato e convocar os demais Conselhos Municipais, Secretários

ou titulares de quâisquer outros órgãos municipais, quando houver interesse ou superposiçáo de

propostas, a Íim de participaçáo em reunião ordinária ou extraordinária de seus membros.

Ir.t. rz I O mandato dos membros do coMUD poderá ser prorrogado por, no máximo, até 03 (três)

meses para a rcalizaçáo de nova Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com

DeÍlciência.

Eãrel esta Lei êntra em vigor na data de sua publicaçáo.

GABINETE DO PREFEITO DE JACIARA EM, 06 DE JUNHO DE 20'I1
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As normas de funcionamento do Plenário, as atÍibuiçóes da Coordenação Colegiada,

IVAX JOEL RUSSI

Prefeito Municipal

DESPACHO: Sanciono e promulgo a presente Lei sem ressalvas.
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connssÀo DE coNSTITUI cÃo.;usrtCA E REDAcÂo

PROJETO LEI N.'26, DE 20 DE MAIO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

E submetido à Comissão o Projeto de Lei acima especificado, que "Que dispõe

sobre a consolidação das leis municipais que tratam do COMUD - Conselho Municipal dos

Direitos das Pessoas com Deficiência e dá outras providências".

II _ CONCLUSOES DO RELATOII

Constitucional, legal e Reg imental, bem como oportuna.

São as conclusões.

VEREADOR V ll LIVEII{A
Presidente da Co de Constituição, tiça e Redagão

Vice-presidente da ssão de Po lítica Urba a e Meio Ambiente

Assunto de extrema importância, as políticas de inclusão das pessoas com

deficiência passam, obrigatoriamente. por um Conselho Municipal forte e atuante. O

p."rent" projeto de Lei tem por fim a consolidação das Leis que tratam desse Conselho.

Foi necessária a elaboração de um Projeto de Lei substitutivo haja vista que o art. 4o

do Projeto trouxe que haverá l2 membros titulares, mas em seus incisos descreve apenas I I

membios, sendo 05 representantes titulares governamentais e 06 representantes da

sociedade civil organizada. Outra mudança implementada por esse relator diz respeito à

revogação 
"*pr.riu 

da Lei Municipal n.' 1.348/2011, respeitando a melhor técnica

legislativa.

Diante o exposto, sou pela emissão de PARECER FAVORÁVEL, sendo a matéria

.t

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-ÍvlT - Fone: (óó) 34ó'l-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt,govbr - www,comorojocioro,mt.govbr

RELATORIO

I - EXPOSICÃO DA MATÉRIA EM EXAME

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), 17 DE SETEMBRO DE 2018'
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PROJETO LEI N." 26, DE 20 DE MAIO DE 2OT8'

PODER EXECUTIVO

rrr - DECISÃo DA coMISsÂo

AComissãodeConstituição,JustiçaeRedaçãoreunidanestadatainfra,apósa
apreciação do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reiterâ o voto:

VEREADOR VAN LIVEIRA
Presidente da Comi Constituição. Jus e Redação

Vice-presidente da C ão de Política Urba Meio AmbienteS

Pelas Conclusões:

SALA DAS COMISSOES
JACIARA(MT), I7 DE SETEMBRO DE 2018.

VEREADORA EDILAINE MARTINS
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Ruo Jurucê, l3Ol - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-l/T - Fone: [óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt,govbr - www.comorojocioro,mt.govbr

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTIÇA E REDAÇÃO
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PROJETO LEI N." 26, DE 20 DE MAIO DE 2018.

PODER EXECUTIVO

PAITE ER:

VEREADOR VAN
stitu ição, Justiç edação

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

De acordo com o artigo 107 do Regimento lnterno, e diante da decisão unânime da

Comissão quanto a aprovação do relatório apresentado, e após a discussão e votação emite

PARECER FAVORÁVEL a matéria do presente Projeto de Lei.

Presidente da Comissão
Vice-presidente da Comissã

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT), 17 DE SETEMBRO DE 2018.

o VEIRA

olítica Urbana e Meio Ambiente

VEREADORA EDILAINE MARTINS
Secretária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO. JUSTICA E REDACÃO

Estiveram presentes os vereadores abaixo-assinados:

Ruo Jun..rcê, 1 30,1 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó l -7350

E-moil: conloto@comorojocioÍo.mt.govbr - www.comoroiocioro.mt.govbr
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PROJETO SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI NO 26 DE 20 DE ABRIL DE 2018.

,,ALTERA O ARTIGO 4", INCISO I, II E § 2" E ARTIGO 30

INCISO V E XVI DÀ LEI 1.348/2011 DE 0ó106/201I E

CONSOLIDAM AS DISPOSIÇOES DAS LEIS N" I.234I2OIO DE

04.03.2010, Ê. 1.24912010 de 26.04.2010 QUE TRATAM DO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS

con oertctÊnctA - coMUD- xo rr.runtcipto or
JACIARA, ESTADO DE MATOGROSSO E DÁ OUTRAS

pnovt oÊxcrls."

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Capítulo I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. l" - Fica insrituido o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Jaciara - MT - COMUD,

vinculada a Secretaria de Gestão Social, instância superior de deliberação colegiada, de natureza permanente, para o controle

social e de atuação no âmbito do Municipio de Jaciara

pârágrafo único - O COMUD terá como finalidade acompanhar a implantação e implementação da Política Pública

Municipal de Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, e promover a defesa dos direitos das pessoas com necessidades

especiais.

Art. 2" - O COMUD terá caÍáter deliberativo, fiscalizador, autônomo. formulador de diretrizes e monitorador da execução

das políticas públicas dirigidas às pessoas com deficiência, em defesa da inclusão social e no combate a qualquer forma de

discriminação.

Câpítulo II

DAS ATRIBUIÇÓES

Art. 3" - O COMUD terá as seguintes atribuições:

I - formular diretrizes, elaborar planos e políticas no âmbito da administração municipal, visando a garantia dos direitos e a

inclusão social da pessoa com deficiência, propondo e deliberando sobre os critérios para aplicação de recursos bem como

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-N/lT - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbÍ

ESTADO DE MATO GROSSO
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acompanhando junto aos poderes executivo e legislativo municipal a definição da dotação orçamentária a ser destinada à

execução dessas políticas;

Il - acompanhar o planejamento e realizar o controle social da execução das políticas públicas setoriais de educação, saúde,

trabalho, assistência social, trânsito, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo, direitos humanos,

desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, denüe outras que objetivem a inclusão social da pessoa com deficiência,

mediante a elaboração de estudos, planos, programas e relatórios de gestão;

IV - recomendar o cumprimento e a divulgação das leis municipais, estaduais e federais, ou quaisquer normas legais

pertinentes aos direitos da pessoa com deficiência:

V - propor em conjunto aos poderes executivo e legislativo municipal a elaboraçâo de projetos de leis e estudos de pesquisas

que conduzam à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência;

VI - propor políticas públicas, campanhas de sensibilização, conscientização e preyenção de deficiências e/ou programas

educativos a serem desenvolvidos por órgãos federais, estaduais e municipais em parcerias com entidades da sociedade civil;

VII - receber e encaminhar aos órgâos competentes as petições, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou

entidade, quando ocorrer ameaça ou violaçâo de diÍeitos da pessoa com deficiência, assegurados nas leis e na Constituição

Federal, exigindo a adoção de medidas efetivas de proteção e reparação;

VIII - estabelecer normas e meios de fiscalizaçâo das iniciativas govemamentais e não govemamentais de caráter público

que envolva pessoas com deficiência e que possam afetar seus direitos, com o objetivo de promover, incentivar e apoiar

atividades que contribuam para a efetiva paÍticipação das pessoas com deficiência na vida social;;

IX - promover articulaçâo com outros conselhos setoriais para discussâo da política municipal da pessoa com deficiência;

X - emitir parecer, aprovar projetos, programas, planos e políticas públicas municipais referentes aos direitos das pessoas

com deficiência; implantação e implementação de politicas públicas que contemplem a acessibilidade, captação de recursos e

capacitação pemanente.

Xl - monitorar a execução da Politica Pública Municipal que vise garantir os direitos das pessoas com deficiência;

XIII - fiscalizar a execução das politicas públicas que assegurem os direitos das pessoas com deficiência nas esferas

govemamental e nào governamental:

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www,comorojocioro,mt.govbr

III - subsidiar e acompanhar a elaboração e a tramitação de leis municipais, estaduais e federais concementes aos direitos das

pessoas com deficiência, emitindo parecer quando se fizer necessário;

XII - fiscalizar ações do Poder Executivo Municipal relativo à inclusão das pessoas com deficiência nas polÍticas públicas e

propor medidas com o objetivo de eliminar todas as formas de discriminação.
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XIV - promover intercâmbio com organismos nacionais e intemacionais, públicos e privados, com o objetivo de implementaÍ

as politicas públicas formuladas pelo COMUD:

XV -manter integração com instrumentos de controle social destinado à definição orçamentária para garantir a locaçâo de

recursos e deliberação de prioridades na sua execução;

XVI --organizar em conjunto com a Secretaria de Gestão Social, atualizado o cadastro das entidades govemamentais e não

govemamentais e demais interessados nas questões das pessoas com deficiência;

XVII - realizar a cada 04 (quatro) anos a Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Capítu lo III

DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZÀÇÃO ESTRUTURAL

Art. 4' - O COMUD ficará vinculado à Secretaria de Gestão Social da Prefeitura de Jaciara, devendo ser composto por l1

(onze) membros titulares e, em igual quantidade, suplentes, de acordo com a constituição a seguir:

I - 05 (Cinco) representantes titulares governamentais e respectivos suplentes, das seguintes secretarias

02 membros da Secretaria de Gestão Social e seus suplentes;

0i membro da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e seu suplente;

0l membro da Secretaria de Saúde e seu suplente;

II - 06 (Seis) representantes da sociedade civiJ organizada, com atuação na politica de Direitos Humanos, sendo 02 (duas)

vagas para cada um dos seguintes seguimentos (titular e suplente):

0l representante da OAB Ordem dos Advogados do Brasil subseção de Jaciara e seu suplente;

0l representante do CREA Conselho Regional de Engenharia Arquitetura de Jaciara e seu suplente;

01 representante UJAC - União Jaciarense de Associação comunitária e seu suplentel

0l representante ADVSL Associação dos Deficientes Visual do Vale São Lourenço e seu suplente.

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - CEP; 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ó l -7350
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0l membro da Secretaria de Obras e Serviços Públicos e seu suplente;

0l representante da Sociedade Pestalozzi e seu suplente;



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAI DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

0l representante AEJA - Associação Espirita Joana D'Angelis e seu suplente;

§lo - Os representantes governamentais, indicados pelas respectivas secretarias, e os representantes da sociedade civil, eleitos

por segmento, serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo. após aprovação dos nomes, titulares e suplentes, na

Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2" - Para atender o que dispõe os incisos II a XVII do Artigo 3'desta Lei, os representantes serão eleitos com seus

respectivos suplentes na Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a ser convocada pelo

COMUD, com o apoio da Secretaria de Cestão Social.

s 3" - Quando da realização da I Conferência Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência a convocação

será feita pela Prefeitura Municipal, atraves da Secretaria de Gestâo Social, sendo as demais conforme disposto no Parágrafo

anterior.

Art. 6'- O COMUD terá a seguinte estrutura organizacional

I - Plenário:

II - Coordenação Colegiadal

III - Comissões Temáticas e Permanentes; e

Art. 7" - As normas de funcionamento do Plenário, as atribuições da Coordenação Colegiada, Comissões Permanentes e

Temáticas, bem como da Secretaria Executiva, serão definidas no Regimento lnterno do COMUD, que seú aprovado até 60

(sessenta) dias após â publicação da presente Lei.

Art. 8" - A Secretaria Executiva será exercida por profissional com reconhecida atuação na área da Assistência à deficiência,

indicado pela Coordenação Colegiada do Conselho, ouvido o Plenário'

Art.9" - A Coordenação Colegiada, composta por 03 (três) membros titulares do COMUD, será escolhida entre os

segmentos, sendo um de govemo, um de usuários e um de profissionais e entidades com atuação na Política Direitos

Humanos, atravéS do voto direto dos seus integrantes, que estiverem na titularidade, com mandato de quatro AnOs, conforme

o art. 5o.

pârágrâfo único - Em caso de substituição e/ou sucessão, os eleitos e/ou indicados deverão completar o periodo de seus

antecessoÍes

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó'l-7350
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Art. 5" - Cada conselheiro (a), titular e suplente, terá mandato de 04 (quatro) anos, permitida a recondução por uma Yez,

sendo que os representantes governamentais. indicados pelo Poder Público, poderão ser substituídos de forma simplificada

através de Ponaria de emissâo do Chefe do Poder Executivo.

lV - Secretaria Executiva.
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través do Municipio de Jaciara, poderâ celebrar tennos de cooPeração técnica com ouÍos órgãos do

gênero, nos âmbitos municipal, estadual, nacional e intemacional, para a troca de experiências na área de sua atuação

Art.l !" - De acordo com solicitação do COMUD, o Poder Executivo disponibilizará servidores de quaisquer unidades da

Prefeitura para a consecução de seus fins.

Art. 12. - Os integrantes do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência serão empossados em

ato presidido pelo Chefe do Poder Executivo.

Art. 13. - A paÍicipaçâo de todos os membros integrantes no COMUD dar-se-á em caráter gÍatuito, proibida a percepção de

qualquer gratificação ou outra forma de remuneração, uma vez ser reconhecida como de relevante valor social.

Aí, 14" - euando for determinado o comparecimento dos membros às sessões do Conselho, ou a sua paÍicipação em

diligências por este autorizada, suas ausências deverão ser justificadas, em quaisquer outros s€rvigos por eles

desempenhados.

Art.ls" - As reuniões do Conselho serão abertas a todas as pessoas interessadas, que terão direito a voz, mas sem direito a

voto, sendo este direito exercido somente pelos membros titulares do conselho, ou seu suplente.

Art. t6" - O Conselho poderá manler contato e convocar os demais conselhos Municipais, secretiírios ou titulares de

quaisquer outros óÍgãos municipais, quando houver interesse ou superposição de proposta§, a Íim de participação em reunião

ordinária ou extraordinária de seus membros.

Art. 17" - O mandato dos membros do COMUD poderá ser prorrogado por, no máximo, até 03 (três) meses par" a rcalização

de nova Conferência Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência'

Art. tg. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contÍário, em especial a Lei

Municipal no 1.348/201 I.

Sala das Comissões, 17 de setembro de 201

VER. VAN AO LIVEI

PR TE CCJR
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