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LEI  
Nº 2950/2023 

 
 
 

"Altera a Lei nº. 2839/2021 que dispõe sobre 
a criação do Conselho Municipal da Pessoa 
com Deficiência e do Fundo Municipal da 
Pessoa com Deficiência e dá outras 
providências." 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Art. 1º - Fica alterado ao artigo 7º, § 1º, da Lei Municipal nº 2839/2021, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 7º...  

 

§ 1º - No caso de extinção ou alteração de quaisquer dos órgãos citados na presente lei,   

passará a integrar o Conselho um representante da unidade administrativa que assumir as atribuições 

do órgão extinto.” 

 

Art. 2º - Fica alterado ao artigo 9º, da Lei Municipal nº 2839/2021, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 9º - O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência terá uma mesa diretora com 

representação do setor público e da sociedade civil, também paritariamente, constituída pelos cargos 

de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, eleitos na primeira reunião 

ordinária de cada mandato, entre seus pares, com mandato de dois anos.” 

 

Art. 3º - Fica alterado ao artigo 15º, inciso VIII, da Lei Municipal nº 2839/2021, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
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“Art. 15...  

 

VIII - As deliberações serão tomadas por maioria simples;” 

 

Art. 4º - Fica alterado ao artigo 25º, XXI, da Lei Municipal nº 2839/2021, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“XXI - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos.” 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, terá seu funcionamento regulado 

por Regimento Interno próprio, a ser constituído por deliberação dos conselheiros.  

 

Art. 6º - Ficam revogados os artigos: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 52 e 53.   

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, em especial a Lei nº. 1581/2002. 

 

São Sebastião, 27 de março de 2023. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 
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