Publicado no D.O.E.M. Nº 0093
Em 04/10/2018

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.967/2018.
INSTITUI O MÊS SETEMBRO VERDE,
PARA DAR VIABILIADADE À INCLUSÃO
SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAÍBA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Macaíba aprovou e Ele sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica instituído o mês de setembro como o Mês Setembro Verde, com o
objetivo de dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência.
§ 1º – 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 Município sobre a importância da inclusão
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social da pessoa com deficiência;
III – promover a informação e difusão dos direitos das pessoas com deficiência;
IV – divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas públicas relacionadas às
pessoas com deficiência;
V – identificar desafios para a inclusão social da pessoa com deficiência.
§ 2º – Para o desenvolvimento das ações de que trata o § 1° deste artigo, 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 médias;
III – realização de encontros comunitários para disseminação de práticas inclusivas e
identificação de desafios à plena inclusão social da pessoa com deficiência;
IV – iluminação ou decoração de espaços com a cor verde;
V – outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à participação e inclusão
social das pessoas com deficiência na vida comunitária.
Art. 2º - O Poder Público deve adotar medidas e disponibilizar recursos para o
cumprimento do disposto nesta Lei.
Art. 3º - O aumento de despesas previsto nesta Lei será compensado pela margem de
expansão das despesas de caráter continuado explicitada na Lei de Diretrizes
Orçamentárias que serve de base à elaboração do projeto de lei orçamentária para o
exercício seguinte ao de sua promulgação.
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Parágrafo Único – O disposto nesta Lei produzirá efeitos a partir de 1° de janeiro do
exercício subsequente àquele em que for implementado o disposto no caput deste artigo.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições
em contrário.

Macaíba/RN, 04 de outubro de 2018.

Fernando Cunha Lima Bezerra
Prefeito Municipal
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