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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO COND

GABINETE DO PREFEITO

O PREFETTO DO MT]NICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais que lhe conÍere a Lei Orgânica do
Município,

Faço saber que a Câmara de Vereadores DECRETA e eu SANCIONO a

seguinte Lei:

AÍL 10 - Fica instituído o mês de setembro como o Mês Setembro Verde,
com o objetivo de dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência.

§ 1a - No decorrer do mês de setembro, serão realizadas ações, inclusive
intersetoriais, com a finalidade de:

I - estimular a participação social das pessoas com deficiência;

II- conscientizar a família a sociedade e o Estado sobre a importância
da indusão social da pessoa com deficiência;

III - promover a informação e difusão dos direitos das pessoas com
deficiência;

IV - divulgar av.rnços, conquistas e boas práticas de políticas públicas
relacionadas às pessoas com deficiência;

V- identiÍicar desafios para a inclusão social da pessoa com
deficiência.

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

I - realização de palestras e eventos sobre o tema;

II - divulgação de boas práticas de inclusão social da pessoa com
deficiência em diversas mídias;

III - rsali zaçfs ds tiírios para disseminação de
inclusão social da pessoa compráücas inclusivas e identificação de

deficiência;
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IV - iluminação ou decoração de espaços com a cor verde;

V - outras medidas que visem dar suporte e úsibiüdade à

participação e inclusão social das pesso.rs com deficiência na üda comuniüiria.

VI - divulgar os av.rÍrços, conquistas e boas práticas de políücas
públicas relacionadas às pessoas com deficiência;

VII - promover a escuta social junto à comunidade afim de identificar
as demanda e desaÍios para a inclusão social da pessoa com deficiência;

MII - apoiar a promoção de conÍerência municipal junto ao conselho
municipal de direitos da pessoa com deficiência;

X - promoção de ações de saúde para o seguimento segundo as

diretrizes da política nacional de saúde pÍua pessoa com deficiência;

X- incentivar o cadaskamento das pessoas com deficiência no
CADÚNICO por meio do eqúpamento público responúve|

)o - incentivar ações e atividades culhrrais, esportivas, educacionais,
artísticas e reügiosa visando a indusão desse segmmto;

)OI - outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à

participação e inclusão das pessoas com deficiência na vida comunitária;

)otr- todas as aüüdades e ações realizadas estarão consonância aos

marcos legais que promovem e garantem os direitos e a indusão das pessoas

ArL 2q - O Poder Púbüco deve adotar medidas e disponibiüzar recursos
para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art 3c - Esta Lei entra em ügor
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