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Das Finalidades

I

Art. 20 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência terá a seguinte

composição:

I. Doze (12) membros representantes de entidades não-governamentais e doze (12) membros

representantes de órgãos da administração municipal, constituindo-se estes nos membros titulares

do Conselho;
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Da Estrutura e Funcionamento

Art. 3°- 0 Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência passa a integrar a estrutura

administrativa municipal, como orgão auxiliar de carater propositivo e consultivo com a finalidade

de articular e organizar as Politicas Públicas medidas e ações voltadas para o atendimento das

necessidades e garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Art, 4
°
- O Conselho terá caráter permanente, estruturando-se da seguinte forma:

I. Planária - É o órgão de deliberação máxima e soberana do Conselho, composto por todos os seus

membros reunidos em reuniões ordinárias e extraordinários;
II. Comissão Executiva - Composta de 5 (cinco) membros eleitos dentre os titulares do Conselho e

distribuídos nas seguintes funções

a-i (um) Presidente;

b-i (um) Vice-Presidente;

c-i (um) Primeiro Secretário;

d-1 (um) Vogal dos Órgãos Governamentais;

e-1 (um) \'ogal dos Orgãos Não Governamentais,

A Comissão Executiva cumprirá o mandato de dois (2) anos.

A presidência da Comissão Executiva será composta por um (1) representante das entidades da

Sociedade Civil.

A plenária é soberana para interromper o mandato da comissão executiva, quando sua atuação for

considerada em desacordo com os objetivos do CMDPcD.

III. Comissões Permanentes de Políticas Públicas e de Fiscalização: designados pela plenária ou

pela Comissão Executiva;

IV. Comissões Temporárias- designados pela plenária ou pela Comissão Executiva;

Art. 5° 0 conselho Municipal do Direitos da Pessoa com Deficiência terá o seguinte
funcionamento:

I. As reuniões serão Ordinárias, ocorrendo uma (1) vez por mês ou Extraordinárias quando
convocadas pelo Prefeito, pelo Presidente, ou por solicitação da maioria dos membros;

II. As convocações para as reuniões Ordinárias e Extraordinárias deverão ser cornunicadas ás

entidades participantes do Conselho PcD com no mínimo de cinco (5) dias úteis de antecedência,
constando a pauta, o dia, o horário e o local.

III. O conselho somente deliberará com a presença da maioria simples de seus membros;

IV. É facultado aos suplentes dos membros titulares do Conselho a participação nas reuniões

conjuntamente com respectivos titulares, contudo os primeiros sem direito a voto.
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V. Na ausência do membro titular o suplente participará da reunião com direito a voz e voto;

VI. Os conselheiros titulares serão excluídos do CMDPcD e substituIdos pelos respectivos
suplentes em caso de faltas justificadas a três (3) reuniões consecutivas ou cinco (5) reuniões

intercaladas.

VII. O órgão ou entidade que não se fizer representar pelo seu titular ou suplente a três (3) reuniões

consecutivas ou cinco (5) reuniões intercaladas deverá ser oficiado, solicitando a substituição de

seus representantes.

VIII. As reuniões do Conselho das PcD terão caráter publico e aberto a todos os interessados na

condição de observadores, com direito a voz, mas sem direito ao voto.

IX As deliberações das reuniões dar-se-ão por maioria simples atraves do voto aberto de cada

membro titular ou suplente no exercício da titularidade.

X. Os trabalhos de plenária se desenvolverão na seguinte ordem:

a- Verificação do "quorum"

b- Abertura dos trabalhos;

c- A ata a ser aprovada será enviada por e-mail e disponibilizada na Secretaria do CMDPcD aos

conselheiros que poderão propor correções, apresentando-as em plenária seguinte com a leitura

exclusiva destas.

d- Leitura da ordem do dia;

e- Apresentação, discussão e votação das matérias em pauta;

f- Assuntos gerais.

XI. Os membros do Conselho, através da presidência, poderão convidar qualquer pessoa ou

representante de órgão Federal, Estadual, Municipal, empresa privada, sindicato, ou entidade de

sociedade civil para comparecer às reuniões e prestar esclarecimentos sobre a matéria em pauta.

Art. 6°- As instituições representadas pelo CMDPcD devem entregar documentação sobre a

natureza de suas atividades:

I: As instituições não governamentais deverão entregar cópia de seu Estatuto Social, ata de eleição
e posse da Diretoria, sempre que houver alterações e o plano de ação e/ou relatório de Atividades,
anualmente.

II. Os órgãos governamentais deverão entregar oficio justificando a natureza de suas atividades

(objetivos, finalidades).
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Das atribuições
Art 7 - São atribuições:

I. Da plenária:

a- Elaborar e aprovar o regimento interno;

b- Eleger, entre seus membros titulares, à comissão Executiva composta é: Presidente, Vice-

presidente, Secretário, Vogal dos órgãos Governamentais e Vogal dos órgãos não governamentais:

e- Debater e deliberar sobre as matérias em pauta;

d- Designar os integrantes das comissões e dos grupos de trabalhos;

II. Da Comissão Executiva:

a- Coordenar as reuniões do CMDPcD;

b-Convocar reuniões extraordinárias;

c-Pautar as reuniões;

d-Encaminhar as decisões da plenária e organizar o funcionamento da mesma;

e- Ser coparticipe com instituições, associações, as lideranças e usuários acerca de assuntos

relacionados aos Direitos da Pessoa com Deficiência nas demais Politicas Públicas;

f- A interlocução com os demais Conselhos Municipais para garantir a atenção à Pessoa com

Deficiência nas demais Políticas Públicas;

g
- Solicitar as entidades responsáveis pelo atendimento as PcD que apresentem seus programas e

projetos, para a apreciação do CMDPcD,

h- Representar o CMDPcD. Onde se fizer necessário; No impedimento deste a Comissão Executiva

designará um conselheiro representante.

III- Presidente:

a- Convocar e presidir ou designar membro para coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias;

b Providenciar medidas necessáriás para o funcionamento do Conselho.

e- Representar o Conselho ou delegar representantes da comissão executiva;



d- Solicitar, ao Governo Mumcipal, providências quanto a disponibilidade de recursos fisicos e

humanos visando atendimento dos serviços do Conselho,

e- Oficiar o Sistema de Garantia de Direitos (Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho

Tutelar, entre outros)

f- Assinar as atas das plenárias, resoluções e pareceres do Conselho.

g- Prestar esclarecimento, sempre que requisitado, sobre a matéria pertinente ao CMDPCD;

h- Apresentar, ao término de cada ano, relatório das atividades do Conselho, para aprovação da

plenária e publicação.

i- Monitorar as atividades da Secretaria Administrativa.

j- O Presidente tem direito ao voto de Minervas

k- É vedado ao presidente tomar decisões não referendadas pela plenária.

IV- Vice-Presidente

a- Substituir o Presidente em sua ausência e em eventuais impedimentos;

b- Auxiliar o Presidente no cumprimento das atribuições do CMDPcD;

e- Em caso de impedimento definitivo do Presidente caberá ao Vice-Presidente assumir a

Presidência até o final do mandato.

V- Secretário:

a- Secretariar as plenárias ordinárias e extraordinárias.

e- Elaborar as atas, proceder as correções na plenária subsequente realizando sua leitura, assiná-las

com o Presidente e passar livro ata especifico aos demais membros que o assinarão

d- Dar cumprimento às deliberações das plenárias e solicitações do Presidente;

e- Sistematizar a nota oficial das deliberações do CMDPcD, para o conhecimento público, através

do Serviço de Comunicação do município.

f- Assessorar e monitorar as atividades da Secretaria Administrativa.



g- Substituir o Presidente e o Vice-Presidente na falta de ambos ou no caso de vacância dos mesmos

até que o CMDPcD eleja novos titulares.

VI- Vogal dos órgãos não governamentais.

a- Articular, substituir e organizar o trabalho das Comissões Permanentes e Temporárias e integrar
as comissões tendo direito a voz e voto.

VII- Comissões:

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, através de aprovação em plenária,
poderá instituir comissões para assessorar e subsidiar as decisões referentes as demandas indicadas,
devendo apresentar relatório das ações realizadas. Estas comissões, garantindo a representatividade
do segmento, poderão ser Permanentes de Pohticas Publicas e de fiscalização e/ou Temporarias,
constituídas por membros titulares e/ou suplentes, com conhecimento técnico específico e/ou

convidados com notório saber referente ao tema;

VIII- Da Secretaria Administrativa

a- A Secretaria Administrativa órgão de apoio técnico administrativo do CMDPcD, será composta
por equipe tecnica administrativa, cedida pelo Poder Executivo, não conselheiro titular ou suplente,
especialmente convocados para assessoramento permanente ou temporário do CMDPcD, compete:

I. Manter cadastro atualizado das Entidades e Organizações vinculadas ao segmento da Pessoa com

Deficiência.

II. Auxiliar na organização de eventos promovidos pelo CMDPcD.

III. Fornecer subsídios para análise do Plano Municipal dos Direitos da pessoa com Deficiência e

da proposta orçamentária.

IV. Sugerir o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e controle na execução da

politica da Pessoa com Deficiência.

V. Executar outras atividades que lhe sejam atribuIdas pela Comissão Executiva.

VI. Viabilizar a articulação técnica e o apoio administrativo às Comissões do CMDPcD.

Paragrafo Único: A Comissão Executiva re4uisitafá, junto a administração municipal a equipe
técnica administrativa necessária para seu funcionamento.

Das competências

Art. 8°- Compete ao Conselho:



I. Primar pela democratização, participação, transparência e legalidade das ações que envolvem o

segmento da Pessoa com Deficiência;

II. Representar e articular o segmento junto ao poder Publico e a sociedade civil;

III. Discutir e indicar as diretrizes das Politicas Públicas para o segmento da Pessoa com

Deficiência;

IV Propor critérios para a implantação de novos serviços a serem implementados pelo setor público
e privado, relativos ao segmento da Pessoa com Deficiência;

V. Articular programas de implementação de projetos junto aos órgãos da administração pública e

de entidades não governamentais;

VI. Acompanhar e avaliar a prestação de serviços de natureza pública e privada no segmento da

Pessoa com Deficiência;

VII. Acompanhar e fiscalizar os recursos dispensados pelo orçamento municipal destinado ao

segmento da Pessoa com Deficiência.

VIII. Divulgar às entidades e ao segmento da Pessoa com Deficiência sobre a legislação existente;

IX. Promover capacitação dos Conselheiros titulares e suplentes;

X. Propor a criação do Fundo Municipal dõs Direitos da Pessoa com Deficiência;

XI. Propor a realização da Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

XII. Propor a elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

XIII. Organizar calendário das datas anuais significativas do segmento da Pessoa com Deficiência

objetivando a organização de ações através das comissões temporárias;

XIV. Apoiar as entidades, em ações planejadas, para promoção do segmento da Pessoa corn

Deficiência;

Das Eleições

Art. 9°- As eleições deverão obedecer o seguinte:

I. A eleição da comissão Executiva ocorierá em Assembleia do Conselho Convocada

especificadamente para este fim.



II. A plenária elegerá uma comissão eleitoral, constituídas de no mínimo frês (3) conselheiros

titulares que deverão organizar e divulgar o processo das eleições corn o mínimo de trinta dias de

antecedência.

III. O processo se dará por voto direto em chapas inscritas previamente conforme data estabelecida

pela Comissão Eleitoral e cujas nominatas apresentam candidatos aos cinco (5) cargos existentes.

IV. As chapas deverão garantir em sua composição a representação dos segmentos governamental e

não governamental sendo o Presidente e o Vice-presidente, exciusivamente Pessoas com

Deficiência, representantes dos usuários.

V. Cabe a(s), Chapa(s) encaminhar oficio com ,a nominata de inscritos à Comissão Executiva e o

Projeto de Trabalho à Comissão Eleitoral so1icitndo sua inscrição.

VI. Por ocasião da eleição da Comissão Executiva, caso haja empate, será eleito o candidato à

Presidente o de maior idade cronológica.

VII. O presidente poderá ser reconduzido por um mandato.

VIII. Os candidatos aos cargos para Comissão Executiva devem ser conselheiros titulares das

instituições que representam, as quais deveni estar em dia com este Conselho, conforme prevê art.

60.

IX. A eleição da comissão executiva terá caráter de votação aberta e ocorrerá em plenária ordinária.

X. O representante da instituição terá direito a concorrer a cargo eletivo e votar sendo comprovada
a frequência mínima de 2/3 das plenárias ordinárias, nos dois (2) últimos anos.

XL A Comisâo Executiva õtsidrar-se á eleita quando óbtbier 50% dos votos mais um (1) dos

conselheiros com direito a voto.

Disposições Gerais

Art. 10. A reunião ordinária mensal do CMDPcD, realizar-se-á, na primeira quarta-feira de cada

mês, com data, local e horário previamente combinados, com a duração máxima de três horas.

Paragrafo Único: Na primeira reunião de cada ano a Comissão Executiva deverá apresentar o

calendário de reuniões.

Art. 11. As reuniões obedecerão a uma pauta elaborada pela Comissão Executiva.

I. Em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias a ata será registrada em áudio, lavrada e

apresentada à plenária para aprovação e assinatura em livro ata de assinaturas especifico na reunião

seguinte.



II. Na pauta será garantido um espaço destinado as instituições.

Art. 12. As reuniões serão abertas em primeira chamada, no horário marcado, com os

representantes presentes e em segunda chamada com a maioria simples, trinta minutos após.

Art 13 Este regimento podera sofrer alteracões, desde que, para analise, seja convocada Plenaria

Extraordinária para este fim e submetido à apreciação da Plenária Ordinária em aprovação.

Art. 14. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Plenária do Conselho da Pessoa

com Deficiência, por voto aberto e pela maioria simples.

Art. 15. 0 presente Regimento entrará em vigor após ser aprovado pela Plenária em maioria

simples e ter esta aprovação registrada em ata.

Caxias do Sul, 24 de fevereiro de 2016.


