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"INSTITUI A SEMANA
'"-' MUNICIPAT
'--Í ':.- -DA PESSOA COM DEFICIENCIA
INTELECTUAL E MULTIPLA,
e oÁ ourRAs pnouoENcrAs".

ãffinhas, Estado da Bahia, usando]'de

suas

ridas por Lei,

I

DECRETA:

Art. 1e - Fica lnstituída a Semana Municipal da Pessoa
lntelectual e Múltípla, a ser comemorada, anualmente,

ncr

a28de

agosto.

Art. 2e - As comemorações da

Semana Municipal da Pefsoa com
Deficiência lntelectual e Múltipla visam ao desenvolvimento de Çonteúdos
para conscientizar a sociedade sobre as necessidades espe]cíficas de
organização social e de políticas públicas para promover a inclt,tsão social
desse segmento populacional e para combater o preconceito e a
discriminação.

§ 1e - No decorrer da semana serão realizadas ações,

Ínclulsive intersetoriais, em parceria com as instituições que cuidam das pe§soas com
deficiência e com o conselho municipal da pessoa com deficiêricia, com a
finalidade de:
I

- Estimular a participação social das pessoas com deficiência;

ll - Conscientizar a família, a sociedade e o Estado sobre a importância da
inclusão social da pessoa com deficiência;
l

l

lll -

Promover

a informação e difusão dos direitos das p{ssoas com

deficiência;

l
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Divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas públicas
relacionadas às pessoas com deficiência;

-

lV

V

- ldentificar desafios para a inclusão social da pessoa com defifiência.

§2e - Para o desenvolvimento das ações de que trata o § 1e deste artigo,
podem ser adotadas as seguintes medidas:

l-

Realização de palestras e eventos sobre o tema;

ll

Divulgação de boas práticas
deficiência em diversas mídias;

de inclusão social da pe§soa com

Realização de encontros comunitários para disseminação de práticas
de desafios à plena inclusão social da ppssoa com
inclusivas e identificação
)

lll -

deficiência;
lV - Outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à participação
inclusão social das pessoas com deficiência na vida comunitária.

e

Art. 3e - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Sala da

s, em 14 de fevereiro de 2019.
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Vereador auto
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