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PROJETO DE LEI N° 16/2022 DE 08 DE OUTUBRO DE 2022.

Institui o Programa Municipal de Cadastro 
e Identificação de Pessoas Deficientes.

Art. 1o Esta lei institui o Programa Municipal de Cadastro e Identificação de 
Pessoas Deficientes.

Câmara Municipal de Roseira
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Pessoas Deficientes, com o objetivo de quantificar e qualificar as pessoas 
deficientes do Município de Roseira.

Art. 3o São diretrizes do Programa Municipal de Cadastro e Identificação de 
Pessoas Deficientes:
I - padronizar os dados sobre as pessoas com deficiência, de forma a promover 
integração de sistemas de informação e bases de dados;
II - reunir e sistematizar informações de bases de dados e sistemas de 
informação dos órgãos da administração municipal, necessárias para a 
formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação das políticas de 
promoção dos direitos das pessoas deficientes, especialmente aqueles 
referentes às barreiras que impedem a realização de seus direitos;
III - incentivar o desenvolvimento de pesquisas que promovam o conhecimento 
técnico-científico sobre as pessoas com deficiência e as barreiras que impedem 
a realização de seus direitos; e
IV - fomentar a transparência das ações do poder público municipal e do controle 
social, de maneira a divulgar e a disseminar informações que promovam o 
conhecimento sobre o grau de realização dos direitos das pessoas com 
deficiência.
V - instituir a Identificação Municipal de Deficiente, documento a ser fornecido às 
pessoas cadastradas nos termos desta Lei.

§ 1o A disseminação das informações de que trata o inciso IV do caput deve 
preferencialmente observar:
I - se dar em formato acessível;
II - proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais;
III - preservar a privacidade das pessoas com deficiência.

§ 2o Nos programas da Prefeitura Municipal de Roseira destinados às pessoas 
deficientes, a apresentação da Identificação Municipal de Deficiente garantirá a 
sua inscrição independentemente de comprovação de sua condição, ficando a 
efetiva participação condicionada ao preenchimento aõS respèctivos requisitos.
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§ 3o No documento de Identificação Municipal de Deficiente deverão ser 
informados os dados do interessado, sua foto e o tipo de deficiência.

Art. 4o O cadastro das pessoas deficientes será feito de maneira voluntária, 
mediante prestação de informações em local a ser indicado pelo Poder Executivo 
ou por meio das mídias sociais e site da prefeitura.

Parágrafo único. O cadastro de que traía õ eapuí também poderá ser feito por 
meio de servidores públicos especialmente designados para esta função.

Art. 5o O cadastro de que trata esta Lei será atualizado anualmente.

Art. 6o O Cadastro Municipal de Pessoas Deficientes conterá todas as 
informações necessárias para a qualificação, a quantificação e a localização dos 
interessados, bem como o tipo e grau de deficiência.

§ 1o Os dados e informações constantes do Cadastro Municipal de Pessoas 
Deficientes serão sigilosos, vedada a sua veiculação ou comunicação a qualquer 
título, salvo para orientação na formulação de políticas públicas.

$ 2o As informações constantes do Cadastro orientarão a elaboração de Dolíticas
w  —  - - - - - - - -  -  -  - - -  —  -  -  -  ------- -  -  --------------  - -  -  --------------------------- ---------- - -  ------------------- - - -  * -------  -  -------------------------

públicas para o atendimento das necessidades das pessoas com deficiência, 
levando-se em consideração suas necessidades específicas, distribuição e 
concentração pelo território do Município de Roseira.

Art. T  O Conselho Municipal da Pessoa Deficiente participará do processo de 
implementação e execução da presente lei.

Art. 8o O Programa Municipal de Cadastro e Identificação de Pessoas Deficientes 
será implantado e executado pela Secretaria Municipal competente, conforme 
Regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.

Art. 9o O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.

Art. 10 As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de outubro de 2022.

Vereador Adri Santana
Autor do Projeto de Lei
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei visa criar possibilidades de mapeamento de todos os 
deficientes existentes no município de Roseira, tendo em vista a criação de 
políticas públicas que atendam as reais necessidades dos portadores de 
deficiência.

Câmara Municipal de Roseira

O  referido Projeto dê Lei ÍOi Umâ SuliCiíciÇãu uO Conselho M uíliCipãi uci 
Pessoa com Deficiência (CMPCD) do município de Roseira, o qual é o órgão de 
representação das Pessoas com Deficiência no âmbito municipal. Sua função é 
elaborar, encaminhar e acompanhar a implantação de políticas públicas de 
interesse da Pessoa com Deficiência na saúde, na educação, no trabalho, na 
habitação, no transporte, na cultura, no lazer, na acessibilidade aos espaços 
púbiicõs é nõs êspõrtês, ãiérri de prOmOver ãíividãdês aè integração aâs pèssõãs 
com deficiências e buscar a implantação de políticas públicas.

Tendo em vista o grande número de portadores de deficiência no 
município de Roseira, entendo ser muito importante a implantação deste 
programa para mapear todos os portadores de deficiência e, assim, permitir a 
criação de políticas públicas para este público alvo.

Por derradeiro e pelas razões expostas, solicito o apoio dos nobres 
vereadores para a aprovação do Projeto de Lei que institui o Programa Municipal 
de Cadastro e Identificação de Pessoas Deficientes no município de Roseira.

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de outubro de 2022.

Vereador Ackjanrô Leão Santana 
Autor do Projeto de Lei
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