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RESOLUÇÃO Nº 002/2021

O Plenário do Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência de
Pará  de  Minas  –  CMDDPD,  com  base  em  suas  competências  regimentais  e  nas
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 5.175, de 06 de julho de 2011, alterada
pela Lei  Municipal  nº 5.430, de 19 de outubro de 2012, e  em reunião ordinária  do
Conselho,  realizada  em  08  de  março  de  2021,  RESOLVE  criar  as  Comissões
Temáticas e Grupos de Trabalho (Conforme Regimento Interno):

Art. 1º Constituem as Comissões temáticas e Grupos de Trabalho:
I – Comissão de Normas da Pessoa com Deficiência;

II – Comissão de Politica dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

III – Comissão de Financiamento e Orçamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

§1º – As Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho têm por finalidade subsidiar as
decisões do Conselho Pleno no cumprimento de suas competências, bem como da Mesa
Diretora, quando solicitados.

§2º  –  Qualquer  Conselheiro  titular  ou  suplente  poderá  participar  das  reuniões  de
qualquer Comissão Temática ou Grupo de Trabalho, com direito a voz.

§3º – As Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho, descritas nos itens I, II, e III
deste artigo, contarão com 03 (três) membros cada uma delas, sob a direção geral de um
coordenador eleito entre seus membros e supervisão do Presidente do CMDDPD.

§4º – Para cada membro efetivo corresponderá um suplente.

§5º  –  No  término  do  mandato  ou  na  substituição  por  qualquer  motivo  do  Prefeito
Municipal, os representantes por ele indicados permanecerão no exercício das funções
até que aconteçam novas indicações.

§6º  –  As  funções  dos  membros  do  Conselho  Municipal  de  Defesa  dos  Direitos  da
Pessoa com Deficiência do município de Pará e Minas não serão remuneradas, sendo
seu exercício considerado relevante serviço de proteção a pessoa com deficiência.

Subseção I
Da Comissão das Normas da Pessoa com Deficiência

Art.2º Compete a Comissão das Normas da Pessoa com Deficiência:
I – Fiscalizar o cumprimento do Estatuto Federal da Pessoa com Deficiência, da Lei
Municipal nº 5.175, de 06 de julho de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 5.430, de 19
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de outubro de 2012, bem como de qualquer legislação aplicada na defesa dos interesses
da pessoa com deficiência;

II – Apresentar proposta de alteração na legislação aplicada ao deficiente;

III  – Acompanhar  a tramitação na Câmara Municipal  de projeto de lei  que trate  de
matéria referente aos interesses da pessoa com deficiência;

IV – Assessorar diretamente o Poder Executivo nas questões e matérias relacionadas
com o deficiente;

V – Analisar decisões judiciais, bem como jurisprudências relacionadas à pessoa com
deficiência.

Subseção II
Da Comissão de Politica dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Art. 3º Compete a Comissão de Politica dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
I  –  Buscar  junto  aos  órgãos  competentes  a  implantação  de  politicas  públicas  que
amparem a pessoa com deficiência;

II – Organizar palestra, eventos e conferências referentes à pessoa com deficiência;

III – Criar “cartilhas”, “folders” ou qualquer tipo de material esclarecedor dos direitos
da pessoa com deficiência;

IV – Promover campanhas com ou sem a parceria da iniciativa privada, visando ampliar
a inserção da pessoa com deficiência;

V – Elaborar um calendário de atividades – Lei Municipal nº5.175, de 06 de julho de
2011– para  as  Instituições  de proteção e  atendimento  ao deficiente,  para evitar  que
ocorram simultaneamente;

VI – Desenvolver e implantar projetos de interesse do deficiente;

VII – Discutir e fiscalizar anualmente em conjunto com as entidades afins a Politica
Municipal da Pessoa com Deficiência;

VIII – Acompanhar, fiscalizar e avaliar a política nacional da Pessoa com Deficiência,
no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas, nos termos do Estatuto da
Pessoa com Deficiência.

Subseção III
Da Comissão de Financiamento e Orçamento do Direitos da Pessoa com

Deficiência
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Art.4º Compete a Comissão de Financiamento e Orçamento do Direito da Pessoa com
Deficiência:
I  –  Acompanhar  o  registro  dos  recursos  orçamentários  específicos  transferidos  ao
Município pela União, Estado ou entidades não governamentais;

II – Orientar a aplicação dos recursos específicos nos programas ou projetos ligados a
pessoa com deficiência;

III  –  Acompanhar  a  aplicação  dos  recursos  arrecadados  pelo  Município,  através  de
convênios ou doações ao FUNDO;

IV – Analisar a viabilidade de programas e projetos ligados à pessoa com deficiência
para a utilização de recursos orçamentários do FUNDO;

V – Proceder anualmente à prestação de contas do Conselho Municipal de Defesa dos
Diritos da Pessoa com Deficiência perante a Assembleia Geral de Entidades, nos termos
do Regimento Interno.

Subseção IV
Da Comissão de Inspeção

Art.5º A Comissão de Inspeção, contará com 03 (três) membros efetivos, sendo que um
destes deverá ser, necessariamente, da esfera governamental.

Parágrafo único. A Comissão de Inspeção terá um coordenador escolhido dentre os seus
membros, sob a supervisão do Presidente do CMDDPD.

Art.6º Compete à Comissão de Inspeção:
I  –  Emitir  relatório  ao  Auto  de  Inspeção  referente  a  fiscalização  ou  sindicância
realizada, como de registrar o que foi apurado;

II – Levar ao conhecimento do Presidente do CMDDPD os casos de maior gravidade
para que o Conselho Pleno delibere sobre a solução mais adequada para cada caso;

III – Fiscalizar e garantir o cumprimento do disposto na Lei Municipal nº 5.175, de 06
de julho de 2011, alterada pela Lei Municipal nº 5.430, de 19 de outubro de 2012, bem
como os direitos assegurados na Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de 2015.

Parágrafo único. As entidades de proteção à pessoa com deficiência não poderão ser
fiscalizadas por Comissão de Inspeção que tenha membro que dela faça parte.

Art.7º Esta Resolução será submetida à revisão pelo Conselho Pleno.

Art.8º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Pleno.



CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Rua Dr. Cândido, 26, Centro – Pará de Minas – Telefone: 37 3236 3297

e-mail: casadosconselhos@parademinas.mg.gov.br

Art.9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.10. Revogam-se as disposições em contrário.

Pará de Minas (MG), 08 de março de 2021

2º Secretário

1º Secretário

Vice-Presidente

Presidente do CMDDPD


