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DECRETO Nº 3948/2022, DE 26 DE JANEIRO DE 2022 

"Homologa o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência – CMDPcD de Iracemápolis, bem como Nomeia para presidir o respectivo 

Conselho, o Sr. Rafael de Jesus Souza, Deficiente Visual, pela Sociedade Civil do 

Segmento dos Representantes da Sociedade Civil que tenham entre seus pares portadores 

de deficiência, ou seus familiares.” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica homologado o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência – CMDPcD de Iracemápolis, criado pela Lei Municipal nº 1.819, 

de 6 de abril de 2010, com modificação dada pela Lei Municipal nº 2.481, de 4 de 

novembro de 2021.  

Art. 2º. Após a posse dos Conselheiros Municipais do Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência – CMDPcD, e eleição entre seus pares, ocorrida em 20 de 

janeiro de 2022, fica nomeado para presidir o respectivo Conselho o Sr.  Rafael de Jesus 

Souza, Deficiente Visual, do Segmento dos Representantes da Sociedade Civil que 

tenham entre seus pares portadores de deficiência, ou seus familiares.  

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPcD DE IRACEMÁPOLIS 

 

Art. 1° O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD de 

Iracemápolis foi criado pela Lei Municipal nº 1.819, de 6 de abril de 2.010, como 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais de 

Iracemápolis, tendo sua nova nomenclatura por meio da Lei Municipal nº 2.481, de 4 de 

novembro de 2021, em atendimento ao Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

que promulga na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

e seu Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007, e que 

reconheceu igualdade perante a lei nos moldes do art. 12 daquele dispositivo federal, o 

qual por meio de Convenção os Estados Partes reafirmam: 

I - que as pessoas com deficiência têm o direito de serem reconhecidas em qualquer parte 

como pessoas perante a lei;  

II - que os Estados Partes deverão reconhecer que as pessoas com deficiência têm 

capacidade legal e igualdade de condições com as demais pessoas em todos os aspectos 

da vida; 

III -  que deverão tomar medidas apropriadas para prover o acesso de pessoas com 

deficiência ao apoio que necessitarem no exercício de sua capacidade legal; 

IV – que deverão assegurar que todas as medidas relativas ao exercício da capacidade 

legal incluam salvaguardas apropriadas e efetivas para prevenir abusos, em conformidade 

com o direito internacional relativo aos direitos humanos. Estas salvaguardas deverão 

assegurar que as medidas relativas ao exercício da capacidade legal respeitem os direitos, 

a vontade e as preferências da pessoa, sejam isentas de conflito de interesses e de 

influência indevida, sejam proporcionais e apropriadas às circunstâncias da pessoa, se 

apliquem pelo período mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por uma 

autoridade ou órgão judiciário competente, independente e imparcial. As salvaguardas 

deverão ser proporcionais ao grau em que tais medidas afetarem os direitos e interesses 

da pessoa, e  

V – e que deverão tomar todas as medidas apropriadas e efetivas para assegurar às pessoas 

com deficiência o igual direito de possuir ou herdar bens, de controlar as próprias finanças 

e de ter igual acesso a empréstimos bancários, hipotecas e outras formas de crédito 

financeiro, e deverão assegurar que as pessoas com deficiência não sejam arbitrariamente 

destituídas de seus bens.  

§ 1º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD de 

Iracemápolis é um Órgão deliberativo, consultivo e paritário, tendo sua vinculação de 

gestão à Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania.  

§ 2º O CMDPcD de Iracemápolis tem como objetivo de assegurar o pleno exercício dos 

direitos individuais e sociais, direitos básicos quanto à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à 

habitação, à cultura, ao amparo à infância e à maternidade, de outros que, decorrentes da 

Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Art. 2° Considera-se pessoa com deficiência, além daquelas citadas na Lei federal nº 

10.690, de 16 de julho de 2.003, a que possui limitação ou incapacidade para o 

desempenho de atividades e se enquadra nas seguintes categorias: 

I - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 

humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma 

de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 

triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto 

as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 

funções; 

II - Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 

ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 

III - Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 

melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual 

entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 

somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou 

a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

IV - Deficiência mental: funcionamento intelectual muito inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas, tais como: 

1 - comunicação; 

2 - cuidado pessoal; 

3 - habilidades sociais; 

4 - utilização dos recursos da comunidade; 

5 - saúde e segurança; 

6 - habilidades acadêmicas; 

7 - lazer; e, 

8 - trabalho. 

V - Deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
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Art. 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD de 

Iracemápolis é um órgão de caráter deliberativo relativo à sua área de atuação, com os 

seguintes objetivos:  

I - elaborar os planos, programas e projetos da política municipal para inclusão da pessoa 

portadora de necessidades especiais e propor as providências necessárias à sua completa 

implantação e ao seu adequado desenvolvimento, inclusive as pertinentes a recursos financeiros 

e as de caráter legislativo; 

II - zelar pela efetiva implantação da política municipal para inclusão da pessoa portadora de 

necessidades especiais; 

III - acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais da acessibilidade 

à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, 

urbanismo e outras relativas à pessoa com deficiência; 

IV - acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária do Município, 

sugerindo as modificações necessárias à consecução da política municipal para inclusão 

da pessoa com deficiência; 

V - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos direitos 

da pessoa com deficiência; 

VI - propor a elaboração de estudos e pesquisas que visem à melhoria da qualidade de 

vida da pessoa com deficiência; 

VII - propor e incentivar a realização de campanhas que visem à prevenção de 

deficiências e à promoção dos direitos da pessoa com deficiência; 

VIII - acompanhar, mediante relatórios de gestão, o desempenho dos programas e projetos 

da política municipal para inclusão da pessoa com deficiência; 

IX - manifestar-se, dentro dos limites de sua atuação, acerca da administração e condução 

de trabalhos de prevenção, habilitação, reabilitação e inclusão social de entidade 

particular ou pública, quando houver notícia de irregularidade, expedindo, quando 

entender cabível, recomendação ao representante legal da entidade, e 

X - avaliar anualmente o desenvolvimento da política municipal de atendimento 

especializado à da pessoa com deficiência de acordo com a legislação em vigor, visando 

à sua plena adequação. 

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPcD será 

composto por 10 (dez) membros, titulares e suplentes, respectivamente, sendo 5 (cinco) 

representantes no Governo Municipal e 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, 

podendo ser dentre estes portadores de deficiência, ou seus familiares; representantes de 

entidades ou profissionais liberais, e até mesmo representantes do Comércio ou Indústria 

local, que atendam à globalidade das deficiências. 

I - 5 (cinco) representantes do Governo Municipal, referentes aos seguintes órgãos: 

a) Um Representante do Gabinete do Prefeito; 

b) Um Representante da Secretaria Municipal de Ação Social e Cidadania; 

c) Um Representante da Secretaria Municipal da Educação; 

d) Um Representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento Orçamentário, 

e 

e) Um Representante da Secretaria Municipal de Saúde. 

II - 5 (cinco) representantes da Sociedade Civil, podendo ser dentre estes pares portadores 

de deficiência, ou seus familiares; representantes de entidades ou profissionais liberais, e 

até mesmo representantes do Comércio ou Indústria local, que atendam à globalidade das 

deficiências. 

 

§ 1º Cada representante terá um suplente com plenos poderes para substituir 

provisoriamente o titular em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo, no caso de 

vacância da titularidade. 

§ 2º O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 

CMDPcD será eleito entre seus pares. 

Art. 5º O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - CMDPcD será de dois anos, permitida a recondução por mais um período. 

Art. 6º Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - 

CMDPcD serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo por meio de Decreto, 

empossando-os em até trinta dias contados da eleição. 

Parágrafo único. Após a escolha do Presidente pelos membros do Conselho, sua eleição 

será oficialmente comunicada ao Prefeito Municipal. 

Art. 7º As funções dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência - CMDPcD não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço 

de relevância pública prestado ao Município de Iracemápolis. 

Art. 8º Perderá o mandato o Conselheiro que: 

I - desvincular-se do órgão de origem da sua representação; 

II - faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas sem justificativa; 

III - apresentar renúncia ao Conselho, que será lida na sessão seguinte a de sua recepção 

pela Comissão Executiva; 

IV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções do mandato 

investido; 

V - for condenado por sentença irrecorrível em razão do cometimento de crime ou 

contravenção penal. 

Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do 

Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho, do 

Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada ampla defesa. 

Art. 9º Perderá a representação no caso de instituição que: 

I - extinguir sua base territorial de atuação no Município; 

II - tiver constatada em seu funcionamento, irregularidade de acentuada gravidade que 

torne incompatível sua representação no Conselho; 

III - sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave. 

Parágrafo único. A substituição se dará por deliberação da maioria dos componentes do 

Conselho em procedimento iniciado mediante provocação de integrante do Conselho, do 

Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurada a ampla defesa. 

Art. 10 Este Regimento Interno do CMDPcD complementará a estruturação, 

competências e atribuições definidas na Lei Municipal nº 1.819, de 6 de abril de 2010, 

bem como o que consta na Lei nº 2.481, de 4 de novembro de 2021, devendo ser 

submetido à Plenária, e encaminhada à Chefe do Poder Executivo para homologação. 

Art. 11 Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela Plenária.  

Art. 12 Este Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação, vinculando-se ao 

Decreto Municipal de Homologação, a ser assinado pela Prefeita Municipal e pelos 

Conselheiros Municipais do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

– CMDPcD de Iracemápolis (Titulares e Suplentes). 

Iracemápolis, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECURSOS e 

DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
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A Prefeitura do município de Iracemápolis/SP, usando das atribuições legais – com a 

supervisão da Comissão de Acompanhamento deste Processo Seletivo, especialmente 

nomeada pela Portaria nº 152/2021, usando das atribuições legais DIVULGA, através 

do presente instrumento: 

I. AS RESPOSTAS DOS RECURSOS INTERPOSTOS em face a aplicação das 

Provas Objetivas e Divulgação dos Gabaritos divulgados em 17/01/2022, cujo prazo 

para protocolo foi do dia 17/01/2022 ao dia 18/01/2022; e ainda o Resultado do 

Parecer, a saber: 

 

Cód e Cargo 
Tipo 

Recurso 
Nome Questão Status 

2.01 - AUXILIAR 

DE EDUCAÇÃO 

Contra a 

Aplicação 

das Provas 

e 

Divulgaçã

o dos 

Gabaritos 

LUANA RODRIGUES 

PENIN 
04 Deferido 

3.02 - 

PROFESSOR I - 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

THAIS CRISTINA 

TESOLIN SILVA 
03 Indeferido 

JULIANA PRISCILA 

MARTINS 
22 

 

Indeferido  

CRISTIANE 

ELISABETE RANDO 

PIMENTEL 23 Indeferido 

 Obs. A resposta na íntegra está disponível ao Candidato, através do site da Directa 

Carreiras, no “Painel do Candidato”, link “Meus Recursos”. 

II. A RETIFICAÇÃO DO GABARITO OFICIAL para a função abaixo, em 

decorrência do recurso protocolizado na forma do Edital e julgado procedente, 

alterando, consequentemente o Resultado Preliminar divulgado anteriormente: 

 

Cód e Função Questão Situação  

2.01 - AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 
04 ANULADA 

 

III.  A CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROVAS OBJETIVAS. A listagem se 

encontra em ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, separada por função e está disponível para 

consulta através da Internet no endereço www.directacarreiras.com.br.  

 

Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, é expedido 

o presente edital, que fica à disposição por afixação nos locais de costume da Prefeitura, 

pela Internet nos endereços www.directacarreiras.com.br e www.iracemapolis.sp.gov.br 

e na Imprensa Oficial do Município de Iracemápolis; bem como poderá ser divulgado 

em outros meios de comunicação, visando atender ao restrito interesse público. 

 

IRACEMÁPOLIS/SP, 25 de janeiro de 2021. 

 

A comissão 
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