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Introdução
Os conselhos de defesas dos direitos da pessoa com deficiência são instrumentos 
de participação e controle social, são entidades indispensáveis à defesa e 
promoção dos direitos de cidadania e da qualidade de vida da população com 
deficiência e ao controle social das políticas públicas. 

A deficiência é complexa, dinâmica e multidimensional. A transição de uma 
perspectiva individual e médica para uma perspectiva estrutural e social foi trazida 
como a mudança de um “modelo médico” para um “modelo social” pela Convenção 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência promulgada pela ONU em 2006. O Brasil 
ratificou tal documento em 2009 comprometendo-se a proteger os direitos e 
dignidade das pessoas com deficiência, assegurando que gozem de plena igualdade 
perante a Lei.

Essa cartilha está sendo reeditada pela SEDPcD - Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência em parceria com o CEAPcD - Conselho Estadual para Assuntos da 
Pessoa com Deficiência de São Paulo com o intuito de estimular e apoiar os 
municípios para que criem seus respectivos Conselhos Municipais, com o intuito de 
fortalecer às políticas públicas para este segmento da população. 

A presente cartilha contém as 
principais diretrizes para a formação 
destes órgãos com informações 
relacionadas à sua composição, 
estrutura e competências, indicando 
os principais instrumentos legais para 
tal criação. Tanto o CEAPcD como a 
SEDPcD, no cumprimento de suas 
missões de garantir a defesa dos 
direitos da pessoa com deficiência, 
acreditam que o fortalecimento das 
políticas inclusivas e a plena inclusão 
das pessoas com deficiência no Estado 
de SP, dependem primordialmente das 
instâncias municipais.

Com esta expectativa se colocam à 
disposição dos municípios.
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                             Conselho Municipal:
grande aliado das pessoas
com deficiência nos municípios 

CAPÍTULO 1:
grande aliado das pessoas
com deficiência nos municípios com deficiência nos municípios 

Conselho Municipal:
grande aliado das pessoas
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As pessoas com deficiência devem ter seus direitos assegurados por ações de inclusão 
implantadas em cada município do nosso Estado, caso contrário, teremos mais de 3,5 
milhões de habitantes vivendo numa situação de absoluta falta de dignidade e respeito. 
Direitos à educação, ao transporte, à saúde, à habitação, acesso às OPM – órteses, 
próteses e meios auxiliares de locomoção como cadeiras de rodas, entre outros - e à livre 
circulação, sem obstáculos ambientais, já estão amplamente previstos pela legislação. 
Contudo, é responsabilidade dos gestores públicos que tais direitos sejam garantidos aos 
cidadãos com deficiência conforme tratado assinado na convenção Internacional dos 
Direitos da pessoa com deficiência da ONU, ratificada através de emenda constitucional 
pelo decreto 186 de 2006 e posteriormente pela lei 13.146/2015 Lei Brasileira de 
Inclusão.

Importante reconhecermos que 
mesmo com um aparato legal 
robusto, as pessoas com deficiência 
ainda enfrentam muitas barreiras 
para o pleno exercício da sua 
autonomia e o Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência assume um papel 
extremamente relevante à medida 
que assume a representação dos 
interesses coletivos das pessoas 
com deficiência junto ao poder 
executivo, opinando e propondo 
ações aos governos locais.

Os Conselhos Municipais são órgãos independentes, criados por Lei Municipal, são 
constituídos por representantes da comunidade organizada e dos vários setores do 
governo municipal, como secretarias, departamentos etc. de forma paritária. O Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência atua, preferencialmente, junto ao 
Gabinete do Prefeito, propondo políticas públicas para essa população, acompanhando, 
avaliando e aperfeiçoando ações dos órgãos municipais voltadas à inclusão deste 
público. No Estado de SP, de acordo com pesquisa realizada pelo IBGE 2019, há 248 
Conselhos Municipais, representando 38% do total de municípios do Estado.v
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                             Marco LegalCAPÍTULO 2: Marco LegalMarco Legal
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Pessoas com Deficiência: Dados do IBGE informam que no ano de 2010 no estado de 
São Paulo o percentual da população composta por pessoas com deficiência é de 7,29% 
com estimativa de 3 milhões de pessoas com deficiência. Ainda, de acordo com projeção 
do crescimento populacional realizado pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, o número de pessoas com deficiência estimada em 2021 chega a 3,4 
milhões, assim distribuídas: 40% de deficiência visual, 28,8% deficiência física/motora, 
16,8% deficiência intelectual ou mental e 14,4% deficiência auditiva. Do total de pessoas 
com deficiência do Estado, 57% são do gênero feminino.

                             Conselho Estadual para
Assuntos da Pessoa com Deficiência

CAPÍTULO 3:

Os Conselhos Municipais e Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência está previsto 
no seguinte arcabouço jurídico:
- Constituição Federal de 1988 - Carta Cidadã, determina a inclusão social e igualdade de 
direitos;
- Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu respectivo Protocolo 
Facultativo - Ratificada pelo Brasil em 2009, equivalente a Emenda Constitucional, ela 
condensa em artigos todo o universo de direitos das pessoas com deficiência;
- Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Desde 2015, é o documento que 
converge legislações anteriores e inova ampliando os temas relativos aos direitos humanos 
da pessoa com deficiência à luz da Convenção.

O que é? 0 Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência é um órgão 
consultivo, autônomo, com o suporte administrativo da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência e colaboração técnica dos demais órgãos estaduais nela 
representados, sendo responsável pelo aconselhamento e assessoramento de políticas 
públicas para o Governo do Estado de São Paulo nas questões ligadas às pessoas com 
deficiência.
O que faz? Acompanha, avalia e propõe políticas públicas, promovendo a divulgação de 
ideias e estudos na Administração Pública Estadual. Realiza e divulga campanhas de 
sensibilização e conscientização em parceria com a sociedade civil e outros órgãos públicos. 
Incentiva, apoia e orienta a criação de Conselhos Municipais. Articula-se com órgãos 
estaduais de planejamento e/ ou execução nas políticas públicas voltadas para a pessoa 
com deficiência, objetivando a atuação efetiva.
Como Trabalha? O CEAPcD Realiza o seu trabalho por meio de Comissões Temáticas, das 
quais participam não só seus Conselheiros, mas também pessoas de notório saber, como 
convidadas.
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Para que o seu município seja uma referência no atendimento às pessoas com 
deficiência é necessário amplo incentivo à implementação e fortalecimento de ações 
específicas voltadas ao segmento. Este trabalho deve ser acompanhado por um 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que irá reunir as 
necessidades da comunidade de pessoas com deficiência e nortear os trabalhos da 
instância governamental, subsidiando-a por meio de participação ativa.

CAPÍTULO 4:

Diretrizes para 
criação de 
Conselhos 
Municipais dos 
Direitos da 
Pessoa com 
Deficiência 

Contatos CEAPcD:
Tel.: (11) 5212-3743 - 5212-3712

Email: ceapcd@sp.gov.br

www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/conselho

Desde 1984, o CEAPcD fomenta e 
promove a criação de conselhos municipais 
como órgãos de controle social nos 
municípios paulistas. Atualmente, o 
CEAPcD promove estudos sobre a atuação 
destes conselhos, visando a criação de um 
fórum estadual para ampliação da 
participação social, promoção da inclusão e 
do protagonismo das pessoas com 
deficiência. 
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Embora na legislação não seja exigido número mínimo de conselheiros recomenda-se 
um número mínimo de 10 (dez) Conselheiros no ato da criação de Conselhos 
Municipais, para que possa alcançar os serviços na globalidade das deficiências.

As funções dos conselheiros não serão remuneradas, sendo consideradas de serviço 
público relevante. Os recursos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência são 
constituídos de recursos do município, consignadas no seu orçamento ou em créditos 
especiais e doações, legados e outras rendas.

• Que o Conselho seja criado, preferencialmente, junto ao gabinete do prefeito, com 
a finalidade de assessorar o governo municipal e garantir o exercício dos direitos 
civis e humanos das pessoas com deficiência;

• Quanto mais representativa e abrangente for a composição do Conselho, melhor 
estarão garantidos os direitos das pessoas com deficiência, quando da criação de 
uma política de apoio em todos os setores da administração pública;

• Ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência compete estabelecer diretrizes 
que visem à implementação Image dos planos e programas de apoio às pessoas com 
deficiência, propondo medidas de defesa dos seus direitos; 

• Deve ser composto por conselheiros, na seguinte conformidade: representantes 
de entidades jurídica (organização da sociedade civil) e/ou pessoa física com 
deficiência atendendo à globalidade das deficiências; representantes da prefeitura, 
priorizando os seguintes órgãos de Saúde, Educação, Assistência Social, jurídico, 
segurança, Esporte, Cultura, entre outros;
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O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é o canal para o 
estabelecimento de comunicação entre as pessoas com deficiência e o Poder Público 
local. O Conselho deve ser criado com a finalidade de assessorar o governo municipal e 
garantir o exercício dos direitos civis e humanos das pessoas com deficiência. Cabe 
ressaltar que, quanto mais representativa e abrangente for à composição do Conselho, 
melhor estarão garantidos os direitos das pessoas com deficiência, quando da criação 
de uma política de apoio em todos os setores da administração pública.

Apresentamos, abaixo, as diretrizes para a criação de um Conselho Municipal, que 
conta com amplo apoio do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência 
de São Paulo e da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência:
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                             MINUTA DE PL
Projeto de Lei para a criação
do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa com Deficiência

CAPÍTULO 5:

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência do Município de 
____________________________________, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ____________________________________  , no uso de suas atribuições legais, 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica o Conselho Municipal 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. 

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; 

PROJETO DE LEI____ ____ ____ __    /2021
DE ____ ____ _ DE ____ ____ ____ __ 2021

A prestação de contas das atividades do Conselho, inclusive da aplicação dos recursos 
financeiros que lhe forem destinados, deve ser apresentada à Câmara Municipal 
juntamente com a prestação de contas anual.

Os representantes das entidades ou pessoas com deficiência ligadas ou não a entidades 
prestadoras de serviços são indicados por critérios próprios, mas sempre considerando 
a credibilidade e seriedade da entidade.

O titular das unidades administrativas deve indicar seus representantes, dando 
preferência àqueles profissionais que desenvolvam ou se interessem por trabalhos 
relacionados aos assuntos das pessoas com deficiência.



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 13.146/2915 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;
VI – Acompanhar e orientar, Organizações da Soceidade 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;
VII – Acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária 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 dias 
dos prazos para elaboração das respectivas propostas;
VIII – Gerir o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, fixando critérios e prioridades 
para sua utilização, quando oportunamente criado nos termos da lei específica;
IX – Elaborar anualmente seu Plano de Ação, preferencialmente no primeiro trimestre e o 
respectivo plano orçamentário, aprovando-os pelo voto de, no mínimo, dois terços de seus 
membros, submetendo-os à aprovação da Secretaria Municipal a que esteja vinculado; 
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;

9



XI – Fomentar e implementar a criação de fóruns e ou câmaras temáticas, comitês, grupos 
de trabalho (GT’s) e demais formas de organização da sociedade civil, reconhecendo a 
legitimidade dessas instâncias por meio de credenciamento, conforme relevância das 
articulações locais e nos termos previstos nos incisos IX e X anteriores; e 
XII - 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 é composto por 
(____) membros e seus respectivos suplentes, representantes do Governo Municipal e da 
Sociedade Civil: 
I – (___) representantes titulares e respectivos suplentes da Sociedade Civil, assim 
distribuídos:

a) (___) de organizações da Sociedade Civil organizada, devidamente 
constituídas e tendo por objeto social a promoção da inclusão e/ou defesa de 
direitos das pessoas com deficiência. 
b) (___)  de pessoas físicas da sociedade civil, sendo 100% (cem por 
cento delas) pessoas com deficiência. 

II – (___) representantes do Governo Municipal e respectivos suplentes, preferencialmente 
pessoas com deficiência ou ligadas direta ou indiretamente à causa das pessoas com 
deficiência integrantes dos seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência; (se houver)
b) Secretaria Municipal da Saúde;
c) Secretaria Municipal da Educação;
d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social;
e) Secretaria Municipal da Segurança Pública;

§ 1º - Os membros titulares e suplentes a que se refere o inciso I deste artigo serão 
escolhidas por meio de processo eleitoral próprio.
§ 2º - É vedado o exercício de mandato a pessoas que não sejam em procedimento eleitoral 
regular.
§ 3º - Em caso de não serem preenchidos os mandatos de titular e suplente ou de ficarem 
vacantes, será realizado processo eleitoral suplementar específico para esse preenchimento.
§ 4º - Os membros representantes do Governo Municipal serão indicados pelos Titulares das 
respectivas Pastas relacionadas no inciso II deste artigo dentre servidores de comprovada 
atuação e/ou conhecimento nos assuntos da pessoa com deficiência.

10



§ 5º - Os membros eleitos e os representantes de Governo Municipal serão designados por 
Ato do Prefeito Municipal do Estado para um mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única 
recondução. 
§6º - As funções de Conselheiro são consideradas como de serviço público relevantes e não 
serão remuneradas. 

Artigo 4º - A Secretaria Municipal a que estiver vinculado dará 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 – Da estrutura
a)  Colegiado;
b) Mesa Diretora;
c) Comissões Temáticas e/ou Grupos de Trabalho;
d) Secretaria de apoio técnico-administrativo.

II – Das instâncias de participação:
a) Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em caráter bienal;
b) Fóruns Regionais, Câmaras Temáticas, Comitês, Grupos de Trabalho (GT’s) e demais 
formas de organização da sociedade civil, nos termos no inciso XI do Art. 2º.

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 15 (quinze) dias após a nomeação a que se refere o § 5º do 
artigo 3º.
§ 2º - A eleição da Mesa Diretora, em sessão presidida pelos representantes da Secretaria 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou outra que a substitua, dar-se-á 
mediante escolha dentre seus membros, por voto de maioria simples, para ocuparem os 
cargos pelo período de 2 (dois) anos.
§ 3º – Os eleitos tomarão posse imediatamente após a proclamação do resultado, na mesma 
sessão, que lhes será dada pelo Colegiado.
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Artigo 7º - No prazo de 90 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 8ª - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Município de _________________________________, ________  de  _________________________________________  de 2021.



Secretaria de Estado dos Direitos
da Pessoa com Deficiência

Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564

Barra Funda - São Paulo - SP - Brasil - 01 156-001

 Telefone: 55 1 1 5212-3700

www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

Conselho Estadual para Assuntos
da Pessoa com Deficiência

Telefones: 55 11 5212-3787 | 5212-3743 | 5212-3744 | 5212-3762

 Email: ceapcd@sp.gov.br


