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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE Nº 293/18 
P. 27.684/07 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Câmara Mu 1lcipal de Bauru 
Oiretona de \po10 Legisla11vo 

Z 9 AGO. Z018 

EN"TRA[)A 
Hora 1-:;.A..il~(a) 19. 

Bauru, 27 de agosto de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei nº 83/18, que altera os arts. 1°, 2° 
e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, que rees o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência - COMUDE. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
DAL 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão Ordinária do 
dia 2.i___J O i J 1 g em,-:r:r; u. 11( 

Anexos: Leis Municipais nº s 5.558/08, 6.789/16 e 6.975/17, Apontamento do Tribunal de Cont s. 

1 



• 

• 

P. 27.684/07 

:~~~~~·.-~::~=:.~,:~~·re 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 83/18 
Altera os arts. 1 º, 2° e 3° da Lei 
Municipal nº 5.558, de 10 de 
março de 2.008, que reestrutura o 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência -
COMUDE. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Os arts !º, 2º e 3 ºda Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, passam a vigorar com as 
seguintes redações: 

"Art. 1 o 

Parágrado único. 

Art. 2° 

Art. 3º 

§ 2º 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
promulgada pelo Brasil através do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 
2.009: "Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo 
prazo de natureza tisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas." Para tanto fica 
constituído o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência -
COMUDE, órgão de caráter permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador 
das ações políticas voltadas para a promoção, inclusão social e defesa dos 
direitos da pessoa com deficiência no município de Bauru, vinculado à Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Social - SEBES. 

A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES propiciará ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE as condições 
necessárias ao seu funcionamento e consecução de suas atribuições, incluídos os 
recursos humanos e materiais correspondentes. 

( ... ) 

( ... ) 

XI - cooperar e participar com entidades governamentais e não
govemamentais na realização do Censo Municipal da Pessoa com 
Deficiência, juntamente com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 
-SEBES; 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

O processo eleitoral a que se refere o parágrafo anterior será organizado pela 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, com a colaboração das 
entidades de atendimento às Pessoas com Deficiência que constituirão uma 
comissão eleitoral." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

:~;:~~~~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
27, agosto, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o projeto de lei que altera 
os dispositivos da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, que reestrutura o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE e dá outras providências. 

A Lei vigente vincula o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE a 
Secretaria Municipal da Educação, com a justificativa de ajudar na construção de um sistema educacional inclusivo na 
Rede Municipal de Ensino de Bauru. 

Nos dias atuais, em razão da criação do Programa de Censo Demográfico de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência no Municfpio de Bauru por meio da Lei Municipal nº 6.789, de 12 de maio de 2.016 e da necessidade de 
sua regulamentação, é necessário de que se desfaça a vinculação do COMUDE com a Secretaria Municipal da 
Educação e que este conselho seja vinculado à Secretaria Municipal d -Estar Social - SEBES. 

Destarte, pela relevância e importância da ontamos com a aprovação do projeto em 
questão. 

Atencios7 ões, 

. .. 
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P.27684/07 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N° 5558. DE 10 DE MARCO DE 2008 
Reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - COMUDE - e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município 
de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. 

Art. lº - Fica constituído o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE -, 
de caráter permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador, órgão vinculado à Secretaria 
Municipal de Educação. 

Parágrafo Único A Secretaria Municipal de Educação propiciará ao COMUDE as condições necessárias ao seu 
funcionamento, especialmente aos recursos humanos, materiais, custos de viagens e ações de 
formação continuada. 

Art. 2º - Compete ao COMUDE: 

Art. 3° -

I 

II 

III 

IV 

V -

VI -

VII -

VIII-

IX-

X-

XI-

XII-

XIII-

formular e zelar pela efetiva implantação e implementação das políticas de interesse da 
Pessoa com Deficiência; 
acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, 
saúde, trabalho, assistência social, política urbana e outras relativas à Pessoa com 
Deficiência; 
acompanhar a elaboração e a execução da proposta orçamentária relativa a projetos e 
programas destinados à Pessoa com Deficiência; 
exigir que o Município assegure através de politicas públicas e participação da 
sociedade civil proteção especial na forma prevista nos artigos 203 e 227 da 
Constituição Federal e 277 e 281 da Constituição do Estado de São Paulo; 
exigir o cumprimento da legislações federal, estadual e municipal pertinentes dos 
direitos da Pessoa com Deficiência; 
propor e incentivar a realização de campanhas visando à prevenção de deficiência e 
promoção de direitos que contribuam para efetiva participação da Pessoa com 
Deficiência na vida comunitária; 
colaborar e orientar na defesa dos direitos da Pessoa com Deficiência por todos os meios 
legais que se fizerem necessários; 
emitir parecer técnico quanto a trabalhos, campanhas, projetos ou programas que 
envolvam a Pessoa com Deficiência; 
manifestar-se sobre a implantação de equipamentos sociais, iniciativas e propostas 
observando as prioridades, conveniências, adequação técnica, social, educativa e 
cultural, tendo em vista a polftica traçada para o setor; 
manter intercâmbios com entidades governamentais e não-governamentais, visando 
troca de informações e projetos; 
cooperar e participar com entidades governamentais e não-governamentais na realização 
do Censo Municipal da Pessoa com Deficiência, juntamente com as Secretarias 
Municipais da Educação e do Bem Estar Social -SEBES. 
divulgar e fazer cumprir as legislações vigentes que dispõem sobre a Pessoa com 
Deficiência denunciando seu descumprimento; 
elaborar o seu Regimento Interno 

O COMUDE será composto por 18 (dezoito) membros titulares e respectivos suplentes, 
nomeados por meio de Decreto Municipal, representantes das seguintes instituições: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5558/08 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

Art. 4º -

1 - DO SERVIÇO PÚBLICO: 

a) -
b)
c) -
d)
e) -
t) -

g)
h)
i) -

O 1 (um) representante da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras; 
Ol(um) representante da Secretaria Municipal de Cultura; 
O 1 (um) representantes da Secretaria Municipal da Saúde; 
OI (um) represen\ante da Secretaria Municipal de Planejarnento-SEPLAN; 
O 1 (um) representante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB; 
O 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 
O 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer- SEMEL; 
O l (um) representante indicado pela Secretaria Municipal dos Negócios 
Jurídicos. 

II - DA SOCIEDADE CNIL: 

a) - 02 (dois) representantes de entidades de classe com sede no Município de 
Bauru, eleitos em assembléia; 

b) - O 1 (um) representante de Associações de Moradores de Bairros do Municfpio 
de Bauru,eleito em assembléia; 

c)- OI (um) representante de Entidades que atendam às pessoas com deficiências, 
eleitos em assembléia; 

d) - 05 (cinco) membros portadores de deficiência. 

Os cinco membros mencionados na alínea "d" do inciso II formarão chapas para concorrer ao 
processo eleitoral, independente de serem usuários das entidades que atendam pessoas com 
deficiência. A citada chapa poderá contar com deficientes auditivos, fisicos, mentais, visuais e 
múltiplos. 

O processo eleitoral a que se refere o parágrafo anterior será organizado pela Secretaria 
Municipal da Educação com a colaboração das entidades de atendimento às Pessoas com 
Deficiência que constituirão uma comissão eleitoral. 

O processo eleitoral deverá ser amplamente divulgado pelo Diário Oficial do Município e pelos 
meios de comunicação existentes e convocados 02 (dois) meses antes do término do mandato do 
Conselho antecessor e a eleição deverá ser realizada na segunda quinzena do último mês do 
prazo da convocação. 

Todos os membros das chapas concorrentes ao processo eleitoral de que trata o § l º deverão ser 
maiores de 18 (dezoito) anos. As pessoas com deficiência mental deverão contar com 
representantes legais com direito a voto único. 

As decisões, regras, impugnações e editais da comissão eleitoral citada no § 2º terão força de 
resolução para o processo eleitoral da chapa. 

O COMUDE, no desempenho de suas funções, divide-se em: 

I - Comissão Executiva, composta de cinco membros, sendo: 

a) - um Coordenador Geral; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5558/08 

§ lº 

§ 2º 

§ 3º 

§ 4º 

§ 5º 

§ 6º 

Art. 5° 

§ lº 

§ 2º 

Art. 6° -

b) - um Vice-Coordenador; 
c) - um Primeiro Secretário; 
d) - um Segundo Secretário; 
e) - um Terceiro Secretário. 

II - Pleno. 

Os membros da Comissão Executiva serão eleitos pelo Pleno do Conselho em sua primeira 
reunião . 

O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma única 
reeleição, por igual período. 

As funções dos membros do COMUDE não serão remuneradas, sendo consideradas de serviço 
público relevante. 

Os casos de impedimento e substituição dos membros, bem como os motivos relevantes que 
possam determinar tais providências, serão disciplinados no Regimento Interno. 

O COMUDE deliberará por maioria simples de seus membros e seus atos tomam forma de 
resolução. 

O COMUDE indicará representantes aos Conselhos nos quais a sua representação seja expressa. 

A atuação do COMUDE terá como base as decisões e deliberações das conferências, fóruns e 
encontros municipais e dos órgãos e autarquias do Poder Público que estejam de acordo com os 
interesses da Pessoa Deficiência, não podendo a elas se sobrepor. 

A Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência deverá ser organizada pela Secretaria 
Municipal da Educação, com a parceria da SEBES e do COMUDE, e realizada a cada 02 (dois) 
anos, em data a ser definida de acordo com a orientação do Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE. 

A Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência poderá ser reavaliada periodicamente nos 
eventos dispostos no artigo 6º. 

Anualmente, será realizado a Semana de Prevenção às Deficiências no mês de agosto, inclusive 
nos anos em que for realizada a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, que integrará 
o calendário das atividades do Dia Municipal de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência com a 
efetiva participação do COMUDE e parcerias com as Secretarias Municipais da Educação e a 
SEBES. 

Parágrafo Único - Os encontros municipais e reuniões do COMUDE serão abertos à participação de todos os 
cidadãos com direito a voz, reservado o direito a voto somente aos conselheiros. 

Art. 7° -

Art. 8° -

O COMUDE deverá manter contato direto com todas as secretarias, órgãos, autarquias, 
comissões e conselhos municipais, objetivando o encaminhamento desuas propostas e 
reivindicações para tomada de providências. 

O COMUDE deverá elaborar, reavaliar e atualizar seu Regimento Interno periodicamente, 
dispondo sobre a organização, funcionamento e diretrizes básicas de atuação. 
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FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5558/08 

Ar!. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 5114, de 05 de abril de 
2004. 

Bauru, 1 O de março de 2008 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS rururncos 

PROF'. DR'. ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data . 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PROC. Nº :f<l 11 _7is:.J 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N' 6.789, DE 12 DE MAIO DE 2.016 
Dispõe sobre o Programa Censo 
Demográfico de Inclusão da pessoa com 
deficiência no Município de Bauru. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Municlpio de Bauru, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

Art. 2º 

Art. 3° 

Art. 4° 

Art. 5° 

Fica criado Programa CENSO DEMOGRÁFICO DE INCLUSÃO da pessoa com deficiência com o objetivo 
de identificar o perfil socioeconômico, tipo e grau de deficiência, por região no Município de Bauru. com o 
consequente mapeamento para posterior direcionamento de políticas públicas que atendam em plenitude os 
anseios deste segmento. 

Considera-se, para os efeitos desta Lei, pessoa com deficiência aquela especificada na legislação federal 
vigente. 

O Programa CENSO INCLUSÃO serâ realizado de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos no Município de Bauru. 

As informações do CENSO INCLUSÃO deverao ser compiladas em bancos de dados e disponibilizados à 
sociedade por meio de consulta em sitio eletrônico da Prefeitura Municipal de Bauru. 

Para a concretização do Programa criado por esta lei, poderão ser efetivadas ações, convênios e parcerias, 
quando necessário, com órgãos públicos e entidades de direito público ou privado, obedecidas a legislação 
vigente. 

O Poder Executivo, se necessário, regulamentará a presente lei, no que couber. 

As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 12 de maio de 2.016 . 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

MAURÍCIO PONTES PORTO 
SECRETÁRIO DOS NEOÓCIOS JURíDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER LEGISLATIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

ANDRÉA MARIA LIBERA TO 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 34.351/17 • Ap. 27.684/07 (capa) 
LEI 6.975. DE 05 DE OUTUBRO DE 2.017 
Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
5.558, de 10 de março de 2.008, que 
reestrutura o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência 
COMUDE e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº Os artigos abaixo indicados da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 1° De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo 
Brasil através do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2.009: "Pessoas com deficiência 
são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza tisica, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas." Para tanto fica 
constitufdo o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE, órgão 
de caráter pennanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações políticas voltadas para 
a promoção, inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência no município de 
Bauru, vinculado à Secretaria Municipal da Educação. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Educação propiciará ao COMUDE as condições necessárias ao seu 
funcionamento e consecução de suas atribuições, inclufdos os recursos humanos e materiais 
correspondentes. 

Art. 2º ( ... ) 

Art. 3º 

1 - propor e zelar pela efetiva implantação e implementação das políticas de interesse da 
Pessoa com Deficiência, sempre observada a legislação em vigor; 

y. 

( ... ) 

exigir o cumprimento da legislação federal, estadual e municipal pertinentes aos 
direitos e deveres da Pessoa com Deficiência, inclusive subsidiando a elaboração 
dessas últimas; 

( ... ) 

XIV - deliberar e propor acerca da capacitação de conselheiros; 

XV - propor aos poderes constituídos, modificações relacionadas à estrutura tisica e à gestão 
de pessoal com o objetivo de assegurar acessibilidade irrestrita às edificações e aos 
serviços municipais; 

XVI - convocar e realizar a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
acompanhando o calendário das conferências estadual e nacional, estabelecendo 
nonnas de funcionamento em regulamento próprio; 

XVII - realizar, anualmente, a Semana de Prevenção às Deficiências, a qual coincidirá com o 
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21 de setembro) e contará com a 
efetiva participação do Poder Público e da Sociedade Civil. 

O COMUDE será composto por 20 (vinte) membros titulares e respectivos suplentes, 
nomeados por meio de Decreto Municipal, representantes das seguintes instituições: 

l - DO SERVIÇO PÚBLICO 

( ... ) 

i) O 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Renda; 
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Ref. Lei nº 6.975/17 

Art. 2° 

Art. 3° 

§ lº 

§ 4º 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

j) 01 (um) representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos. 

II - DA SOCIEDADE CIVIL 

( ... ) 

b) 02 (dois) representantes de Entidades que atendam pessoas com deficiências, 
eleitos em Assembleia; 

e) O 1 (um) representante de Instituição de Ensino Superior, eleito em Assembleia; 

d) 05 (cinco) pessoas com deficiência. 

Os cinco membros mencionados na alinea "d" do inciso II do presente artigo, serão eleitos 
mediante processo eleitoral. 

( ... ) 
Todos os componentes das chapas concorrentes ao processo eleitoral de que trata o § l º deverão 
ser maiores de 18 (dezoito) anos, devendo aqueles considerados incapazes de reger os atos da 
vida civil, contar com representantes legais, sendo computado, nesta hipótese, wn único voto. 

§ 5" As decisões, regras, impugnações e editais da comissão eleitoral citada no § 2º terão força de 
resolução para o processo eleitoral. 

( ... ) 
Art. 5° ( ... ) 

Parágrafo único. Os encontros municipais e reuniões do COMUDE serão abertos à participação de todos os 
cidadãos com direito a voz, reservado o direito a voto somente aos conselheiros. 

Art. 6° O COMUDE deverá manter contato direto com todas as secretarias, órgãos, autarquias, 
comissões e conselhos municipais, objetivando o encaminhamento de suas propostas e 
reivindicações para tomada de providências. 

Art. 7º O COMUDE deverá elaborar, reavaliar e atualizar seu Regimento Interno periodicamente, 
dispondo sobre a organização, funcionamento e diretrizes básicas de atuação."(NR) 

Ficam revogados os§§ 1° e 2° do art. 5°, o Parágrafo único do art. 6° e o art. 8° da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de 
março de 2.008. 

Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Bauru, 05 de outubro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETT A 
PREFEITO MUNICIPAL 

ANTONIO CARLOS GARMS 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

ISABEL CRISTINA MIZIARA 
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

D ANILO AL T AFIM PINHEIRO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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Processo 

Entidade 

Assunto 

Exercicio 

Responsável 

CPF nº 

Per iodo 

Relator 

Instrução 

FHoc. N'-lf4li --
{FOLHAS 1 a, --·· 

-Proces'Sõ 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA- UR - 13 

TC 6858/989/16 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Contas Anuais 

2017 

Clodoaldo Armando Gazzetta 

135.199.108-61 

01/01/2017 a 31/12/2017 

Dra. Cristiana de Castro Moraes 

UR-13 / DSF-I 

Excelentíssima Senhora Conselheira Relatora: 

-·~-~· 

J:;l. 1 
. lf989/16 

No circunstanciado relatório, o qual foi elaborado com 
subsídio nos dados encaminhados via Sistema AUDESP, nos 
indicadores finalísticos componentes do IEG-M, nas ações 
fiscalizatórias desenvolvidas através da seletividade (contratos) 
e nas fiscalizações ordenadas, a fiscalização• 
acompanhou quadrimestralmente (Eventos n. 0 58.22 e 86.31) de forma 
pormenorizada os procedimentos de gestão relativos aos aspectos 
administrativos, financeiros, economicos · e patrimoniais 
relacionados aos exames das contas do exercício de 2017 da 
entidade acima mencionada, salientando que a inspeção in loco, 
levada a efeito, observou os métodos de fiscalização em vigor, 
adotados por este E. Tribunal de Contas, culminando neste 
relatório de fechamento anual. 

Salientamos a realização de Fiscalizações Ordenadas 
("~renda", "1-bspi tais Mini ci pais, Upas e UBSs", "Programa de 
Saúde da Família" e "Cbr as Públ i cas" ) , tratadas nos itens C. 2 e 
D.2 do relatório. 

Da conclusão do relatório de fiscalização, é de se 
destacar as seguintes irregularidades: 

./ A.1.1. "CONTROLE INTERNO: 
- Controle interno ineficiente, tanto pela periodicidade 

dos levantamentos quanto pela falta de tomada de providências pelo Sr. 
prefeito; desatendimento ao Comunicado SDG n.º 32/2012; 
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,/ A.2. IEG-M - I PLANEJAMENTO: 

A a 

.- A coerência entre a média do resultado alcançado de 
todos os indicadores de um programa, comparada com a média dos resultados 
alcançados das ações desse mesmo programa foi de menos de 60%; 

- Entre 60% a 80% das metas há compatibilidade entre o 
resultado físico e os recursos utilizados; 

Não cumprimento da meta prevista no Programa de 
Ampliação da Rede Municipal de Ensino; 

,/ B. 1 . 1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Déficit Orçamentário amparado em 

financeiro proveniente do exercício anterior; 

,/ B.1.3. DÍVIDA DE CURTO PRAZO: 

superávit' 

Falta de liquidez face aos comp.romissos de curto 
prazo, registrados no Passivo Circulante; 

,/ B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL: 
- Inclusão de repasses a Entidades Públicas do Terceiro 

Setor, decorrentes de substituição de Servidores Públicos (Reincidência); 
- Extrapolação do limite prudencial (95%), após ajustes' 

da fiscalização, sujeitando a Origem às vedações previstas nos incisos I 
a V do parágrafo único do art. 22 da LRF (Reincidência); 

,/ B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS: 
Cargos em Comissão cujas atribuições 

características de direção, chefia e assessoramento 
exigência de escolaridade, meramente administrativos e 
passíveis de preenchimento por servidores de carreira; 

,/ B.1.9.1. TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL - PSF: 

não possuem 
sem qualquer ' 
burocráticos, 

- Falta de contratação direta pela Prefeitura de Agentes 
Comunitários de Saúde, em contrariedade ao disposto na Lei n. 0 11.350/06 
e recomendação expressa deste Tribunal (Reincidência); 

,/ B.1.9.2. FÉRIAS VENCIDAS: 
- Acúmulos de períodos aquisitivos de férias laborais 

acima do previsto em Lei Municipal (Reincidência); 

profissionais 
ai í nea "e" da 

B.1.9.3. ACÚMULO DE MAIS DE DOIS CARGOS DE MÉDICO: 
Acúmulo ilegal de 3 cargos privativos de 

da saúde, em desatendimento ao artigo 37, XVI, 
CF e possível comprometimento na eficiência do 

trabalho prestado; 

B.1.10 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS: 
- Pagamentos a maior ao Prefeito Municipal e Secretários 

Municipais cuja devolução foi parcelada em 10 vezes, ·merecendo 
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acompanhamento até a integral restituição; 

./ B.2. IEG-M ~ !-FISCAL; 

• a 

adequadas e 
Rotinas 

improdutivas, 
de controle de receita 

gerando dificuldades 
e 

no 
fiscalização 
Departamento 

não 

de· 
Arrecadação Tributária; 

B.3. OUTROS PONTOS DE INTERESSE: 
- Falta de manutenção/conservação/segurança do prédio do· 

Paço Municipal; 
Inconsistências nos 

demonstrando a necessidade de melhorias; 
Não observância à 

pagamentos; 

controles de combustíveis, 

estrita ordem cronológica de 

./ .e .1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO. coNsTITtfcroNÀL;.-'E: 
LEGAL (ENSINO) : 

' 

- Não abertura de crédito ad.icional para a utilização da 
parcela diferida, em desatendimento ao §2.º, do art. 21, da Lei Federal, 
n.º 11.494/2007; 

./ C.2. IEG-M - I-EDUC: 
- Existência de obras de escolas abandonadas, inacabadas 

ou não inauguradas; 
Vinculação à Secretaria Municipal de Educação, do 

COMUDE Conselho Municipal dos Diretos da Pessoa com Deficiência, ' 
voltado à promoção, inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência, sendo que este tem caráter totalmente voltado a ações 
sociais e não à educação; 

- Atuação em outros níveis de ensino mesmo com demanda 
de vagas em creches; 

- Elevado número de Unidades de Ensino necessitando de 
reparos em dezembro/2017 (46 Unidades); 

Salas de aula em desacordo com o estipulado nos 
artigos 4. 2. 2 e 4. 3. 3 do Parecer n .. º 08/2010 do Conselho Nacional de 
Educação; 

Falhas na merenda, constatadas durante fiscalização 
Ordenada, ainda não regularizadas; 

./ D.2. IEG-M - !-SAÚDE: 
- Não implantação do Sistema Hórus e não utilização de 

sistema com interface necessária para a interoperabilidade entre a gestão 
de estoques do almoxarifado da Secretaria de Saúde com a Web Service; 

- Falta de cumprimento do acordado em TAC firmado em 
02/12/2016 com o Conselho Regional de Farmácia face à não contratação do 
número mínimo de farmacêuticos por semestre; 

- Programa de Investimento na Rede Municipal de Saúde 
com meta realizada igual a zero, mesmo havendo 30 unidades necessitando 
de reparos; 
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Unidade de saúde com edificação e instalações 
precárias; 

Ordenada 
Irregularidades 

realizada na UBS Vila 
constatadas durante 
Dutra e UPA Geisel, 

fiscalização 
ainda não· 

regularizadas; 
Irregularidades constatadas durante fiscalização" 

Ordenada realizada na gestão do FSF, ainda não regularizadas; 

./ E.1. IEG-M - I-AMB: 
24.732 domicílios ainda não atendidos pela Coleta. 

Seletiva de Lixo; 
Não elaboração do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos; 
Nem toda a população é abrangida pelo serviço de 

fornecimento de água tratada; 
- Nem todos os 

estimulados em projetos e/ou 
recursos naturais; 

órgãos e 
ações que 

./ F.l. IEG-M - !-CIDADE: 

entidades 
promovam 

da Prefeitura 
o uso racional 

são 
de 

Mesmo contando com mais de 20.000 habitantes, o 
município de Bauru não tem Plano de Mobilidade Urbana; 

Irregularidades constatadas q~ando da análise do 
Pregão Presencial n.º 08/2017, via seletividade, através do eTC-
11140/989/17-9; 

./ G. l. 1 . A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA 
TRANSPARÊNCIA FISCAL: 
- Informações não disponibilizadas 

Peças de Planejamento não 
indicadores de programas e metas de ação previstas 

G.3. IEG-M - I-GOV TI: 

em tempo real; 
são divulgadas 

versus realizados; 
com 

Falta de atendimentos do setor de 
abertos pelo Departamento de Arrecadação Tributária, 
dificuldades na fiscalização da sonegação de impostos; 

TI a chamados 
culminando em 

alusivas às 
Encaminhamento parcial à União das 

contas do exercício anterior; 
informações 

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL: 

Falta de atendimento a recomendações exaradas no 
Parecer das Contas de 2014 e 2015; 

Diante do princípio do contraditório e 
entendemos por bem, seja dada audiência prévia 
para alegar o que for de seu interesse, em vista 
apontadas. 

da ampla defesa, 
ao responsável, 

das falhas acima 
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À guisa de esclarecimento, informamos que de conformidade 
com os documentos dos presentes autos (Doc.01), o Sr. Clodoaldo 
Armando Gazzetta, responsável pelas contas em exame e atual 
Prefeito, foi notificado para acompanhar todos os atos de· 
tramitação processual, exercendo o direito de defesa, interpondo. 
recursos cabíveis, quando for o caso, e o que mais for de 
interesse. 

~-··J . ....:.~-\: ·~\ ; .... ~: ! ~: . ..... -~:s: 
~-.t" 1·'1: •• ···:-.~ 

Foi notificado, também, de . quê :·-'todos os despachos e 
(. .. ·;-... :·•t.~··:,• ...... - .· .. ·, 

decisões tomadas acerca do aludido processo· ··sêrão publicados no, 
Diário Oficial do Estado, de conformidade com o artigo 90 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Subsidiou 
8709/989/18. 

os presentes autos o Expediente eTC-

Nos termos do relatório da fiscalização, faço conclusos 
os presentes autos a Vossa Excelência, para deliberação na forma 
do artigo 194 do Regimento Interno. 

UR-13 em 23 de julho de 2018. 

Marcelo Záccaro 
Diretor Técnico de Divisão 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 • C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

ente processo o Vereador: 

• 
Em 4 de ~ de2018. 

~/,<--<-~~~~"----

• 



• C!,>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua 

normal tramitação por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

04 de setembro de 2018 . 



• C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade da proposta apresentada. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

BENEDITO ROlrE:~ 
Relator ~i---.. 

Membro 

Sala de Reuniões, em 

04 de setembro de 2018 . 

o 

o 
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Praça D. Pedro 11, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

jr~-R~-c A-. ~-2 -1:;;"'.±::-
2
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

No o Vereador: 

LUI R~~ BARBOSA 
Presidente 



• q>RAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação . 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
05 de setembro de 2018. 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa . 

RICARDO P 
lator 

Membro 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 
05 de setembro de 2018 . 

QUETE 

Membro 
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Praça o. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C{)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600- Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇAO DE 

SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver 
nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto educacional e 
assistencial, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 
quanto a sua oportunidade. 

Sala das reuniões, em 
05 de setembro de 2018 

2 .. ~ ·~ P. J3A~~~, 
~rF Pereira Brum 

Relator 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência de 

qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
19 de setemb de 2018 . 

Ao 1c/9J~.ÔL11 , •••.. 
1~~~ro~RuM 

Relator 

Y~ 1 ª/)~TO 
~-,MJ!mbro 
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COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 



• (!,>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto a sua normal tramitação. 

Assim sendo, deixamos ao escrutfnio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
26 de setembro de 2018. 

YASM~ETO 
Relatora 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃODE 
SAO PAULO 

• 

• 

COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 

normal tramitação. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
26 de setembro de 2018. 

' 

YASM~Wo 
IMR~:a 

Membro 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista o recebimento de 

Substitutivo ao presente projeto, o mesmo 

deverá ser encaminhado às Comissões 

Permanentes para análise, estando o 

projeto retirado da Pauta . 

Bauru, 02 de outubro de 2018. 

ALEXSSANDR BUSSOLA 
Presidente 
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OF. EXE N' 342/18 
P. 27.684/07 

f 1 li 
!' PROC. N2 "11-0 

FOLHAS ---~.~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 28 de setembro de 2.018. 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1icipal de Bauru 
Diretoria de \ooio Legislauvo 

Z 8 SET. 2018 

EN1HA 
Hora (ó~Vf:.( 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o Projeto de Lei n' 83/18 - Substitutivo, que 
Altera os arts. l º, 2º e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de lO de março de 2.0 que reestrutura o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência-COMUDE, alterada pela Lei Mu cipa 6.975, de 05 de outubro de 2.017. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.Al.. 
P/ leilura no Expedei"9 
da Sessão Ordlnériaoo 
c!!a O \ / \-.O ' ~ '<; 
em, <:.O \ I 1 <.0 I 1 '8'" 

ALEXSSAN O BUSSOLA 
PRE N1E 

1 
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P. 27.684/07 

PROC. N2 __ 1:....i:-~........,.-t--::?" 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI N' 83/18 - SUBSTITUTIVO 
Altera os arts. 1°, 2° e 3º da Lei 
Municipal n' 5.558, de IO de março 
de 2.008, que reestrutura o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência 
COMUDE, alterada pela Lei 
Municipal 6.975, de 05 de outubro 
de 2.017. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. lº 

Art. 2° 

Os arts. I', 2º e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de IO de março de 2.008, alterada pela Lei Municipal 6.975, 
de 05 de outubro de 2.017, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1° 

Parágrafo único. 

Art. 2° 

Ar!. 3º 

( ... ) 

§ 2º 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
promulgada pelo Brasil através do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 
2.009: "Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo 
de natureza tisica, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas." Para tanto fica constituído o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE, órgão de 
caráter pennanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações politicas 
voltadas para a promoção, inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com 
deficiência no município de Bauru, vinculado à Secretaria Municipal do Bem-Estar 
Social - SEBES. 

A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES propiciará ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE as condições 
necessárias ao seu funcionamento e consecução de suas atribuições. incluídos os 
recursos humanos e materiais correspondentes. 

( ... ) 

( ... ) 

XI - cooperar e participar com entidades governamentais e não- governamentais 
na realização do Censo Municipal da Pessoa com Deficiência, juntamente 
com a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 

( ... ) 

( ... ) 

O processo eleitoral a que se refere o parágrafo anterior será organizado pela 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, com a colaboração das 
entidades de atendimento às Pessoas com Deficiência que constituirão uma comissão 
eleitoral." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

= EXPOSICÃO DE MOTIVOS= 
28, setembro, 18 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o projeto de lei que altera os 
dispositivos da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência- COMUDE e dâ outras providências, alterada pela Lei Municipal 6.975, de 05 de outubro de 2.017. 

A Lei vigente vincula o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE a 
Secretaria Municipal da Educação, com a justificativa de ajudar na construção de um sistema educacional inclusivo na Rede 
Municipal de Ensino de Bauru. 

Nos dias atuais, em razão da criação do Programa de Censo Demográfico de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência no Município de Bauru por meio da Lei Municipal nº 6.789, de 12 de maio de 2.016 e da necessidade de sua 
regulamentação, é necessário de que se desfaça a vinculação do COMUD a Secretaria Municipal da Educação e que este 
conselho seja vinculado à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - S 

Destarte pela relevância da matéria, contamos co 

Atenciosas Saudações 

2 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

·o Relator do pr sente processo o Vereador: 



• 

• 

• 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando a 

normal tramitação do Substitutivo de folhas 31, por esta Casa de Leis . 

Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao 

Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

03 de outubro de 2018 . 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e 

constitucionalidade do Substitutivo de folhas 31. 

Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa, 

deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

DAVI DA SILVA 

Sala de Reuniões, em 

09 de outubro de 2018 . 

SEGALLA 
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C9RAÇÃODE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Nomeio Relator do presente pr esso o Vereador: 

Em\Üde ~ de 2018. 

/} _Ç? / 
L~ARLOS-RODRIGUES BARBOSA 

Presidente 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER DO RELATOR 

Na qualidade de relator do presente Substitutivo às folhas 31, 

entendemos não haver nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto 

econômico, nada impedindo, portanto, sua normal tramitação. 

lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final 

quanto a sua oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
1 O de outubro de 2018 . 
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SAO PAULO 

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida, 

acata o parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a inexistência 

•. de qualquer restrição quanto à normal tramitação do Substitutivo às folhas 31 por 

esta Casa. 

• 
Relator 

Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final. 

É o nosso parecer. 

LUI C 

Sala de Reuniões, em 
10 de outubro de 2018. 

LOS~BOS 
Presidente 

Membro 

MARCOS ANTONIO--._.-.
Membro Membro 
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' SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Nomeio Relator do presente processo o Vereador: 

• 
Em \~de -4.'~~-'-"-'----'---de 2018 . 

• 
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de relator da matéria, entendemos não haver 

nenhuma restrição a ser feita no aspecto educacional e social, nada impedindo, 

portanto, sua normal tramitação. 

Quanto ao seu mérito e oportunidade caberá ao Egrégio Plenário, a 
soberana decisão final. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

17 de outubro de 2018 . 
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Praça D. Pedro li, 1-50 -Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CÇ>RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PARECER FINAL 

A Comissão de Educação e Assistência Social hoje reunida, acata o 

parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a inexistência de 

• qualquer restrição quanto a sua normal tramitação por esta Casa. 

decisão final. 

•• 

Assim, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana 

É o nosso parecer. 

Sala das Reuniões, em 
17 de o rode 2018. 

\li.NA. 'y\i \N 

CHIARA RA IERI BASSETTO 
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CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, HIGIENE, 

SAÚDE,PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

No~Jô Relator d presente processo o Vereador 

!/tr. ~ 
Em/J~d 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER DA RELATORA 

Na qualidade de Relatora da matéria, entendemos não haver 

nenhum óbice quanto à normal tramitação do Substituto de folhas 31. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

sábia decisão final, quanto ao seu mérito e oportunidade. 

Sala das Reuniões, em 
17 de outubro de 2018 . 

..-
0(.~""1~ 
'-SCIMENTO 
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COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE, HIGIENE, SAÚDE, 
PREVIDÊNCIA E DIREITO E PROTEÇÃO DOS ANIMAIS 

PARECER FINAL 

A Comissão de Meio Ambiente, Higiene, Saúde e Previdência, 

hoje reunida, acata o parecer da Senhora Relatora da matéria, que opinou pela 

normal tramitação do Substituto de folhas 31. 

sábia decisão final. 

Assim sendo, deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a 

Sala das Reuniões, em 
17 de outubro de 2018 . 

Membro 

Publicaçao da Paula no 
Caie Oficisj de Bauru. 
Dia ~liº /-Ms fts. S ok .• 

OIRETORIADE'° LEG!SlATJVO 



• 

• 

• 

~âuuvakkyial ~ 
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Tendo em vista a aprovação do Substitutivo de 

folhas 31, em Primeira e Segunda Discussões, 

em Sessões Ordinária e Extraordinária, 

realizadas no dia 22 de outubro de 2018, 

providenciar o encaminhamento do Autógrafo 

ao Senhor Chefe do Executivo. Após a 

publicação da lei, arquive-se . 

Bauru, 23 de outubro de 2018. 

ALEXSSA RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra, segue Autógrafo e 

Ofício, aguardando-se a publicação da Lei para 
posterior arquivo. 

Bauru, 23 de outubro de 2018. 

~~~kk~ 
RONALDO JOSÉ SCHIAVONE 

Diretor de Apoio Legislativo em exercício 

C!_)RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

Altera os arts. 1°, 2º e 3º da Lei Municipal nº 5.558, de 10 
de março de 2.008, que reestrutura o Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE, 
alterada pela Lei Municipal 6.975, de 05 de outubro de 
2.017. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando 
de suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° - Os arts. 1º, 2° e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 
2.008, alterada pela Lei Municipal 6.975, de 05 de outubro de 
2.017, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1º De acordo com a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Brasil 
através do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2.009: "Pessoas com deficiência são 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza ffsica, mental, intelectual ou sensorial, os 
quais, em interação com diversas barreiras, podem 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as 
demais pessoas." Para tanto fica constituído o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência COMUDE, órgão de caráter 
permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador 
das ações políticas voltadas para a promoção, 
inclusão social e defesa dos direitos da pessoa 
com deficiência no município de Bauru, vinculado à 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social -
SEBES. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social -
SEBES propiciará ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE as 
condições necessárias ao seu funcionamento e 
consecuçao de suas atribuições, incluídos os 
recursos humanos e materiais correspondentes. 

Art. 2° ( ... ) 

( ... ) 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Art. 2° -

XI - cooperar e participar com entidades 

( ... ) 

governamentais e não- governamentais na 
realização do Censo Municipal da Pessoa com 
Deficiência, juntamente com a Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 

Art. 3° ( ... ) 

( ... ) 

§ 2º O processo eleitoral a que se refere o parágrafo 
anterior será organizado pela Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social - SEBES, com a colaboração 
das entidades de atendimento às Pessoas com 
Deficiência que constituirão uma comissão 
eleitoral." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação . 

O D VI DA SILVA 
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SAO PAULO 

AUTÓGRAFO Nº 7246 
De 23 de outubro de 2018 

Altera os arts. 1º, 2º e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de 

março de 2.008, que reestrutura o Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE, alterada pela 
Lei Municipal 6.975, de 05 de outubro de 2.017. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de 
suas atribuições legais, DECRETA: 

Art. 1° Os arts. 1º, 2º e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de 1 O de março de 
2.008, alterada pela Lei Municipal 6.975, de 05 de outubro de 2.017, 
passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. 1° De acordo com a Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Brasil 
através do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto 
de 2.009: "Pessoas com deficiência são aquelas que 
têm· impedimentos de- longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas." 
Para tanto fica constituído o Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE, 
órgão de caráter permanente, deliberativo, consultivo 
e fiscalizador das ações políticas voltadas para a 
promoção, inclusão social e defesa dos direitos da 
pessoa com deficiência no município de Bauru, 
vinculado à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social 
-SEBES . 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal cio Bem-Estar Social -
SEBES propiciará ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência - COMUDE as condições 
necessárias ao seu funcionamento e consecução de 
suas atribuições, incluídos os recursos humanos e 
materiais correspondentes. 

Art. 2° ( ... ) 

( ... ) 

XI - cooperar e participar com entidades 
governamentais e não- governamentais na 
realização do Censo Municipal da Pessoa com 
Deficiência, juntamente com a Secretaria 
Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 
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SAO PAULO 

Art. 2° 

( ... ) 

Art. 3° ( ... ) 

( ... ) 

§ 2º O processo eleitoral a que se refere o parágrafo 
anterior será organizado pela Secretaria Municipal do 
Bem-Estar Social - SEBES, com a colaboração das 
entidades de atendimento às Pessoas com Deficiência 
que constituirão uma comissão eleitoral." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 23 de outubro de 2018 . 

VI DA SILVA 
1 º Secretário 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data. 

~~~~ 
RONALDéfJOSÉ SCHIAVONE 
Diretora de Apoio Legislativo em exercicio 
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Of.DAL.SPL.PM. 184/18 

Bauru, 23 de outubro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, através do presente, 
os Autógrafos abaixo descritos, referentes aos projetos aprovados em Sessão 
Ordinária levada a efeito por esta Casa de Leis no último dia 22 de outubro de 
2018: 

• Autógrafo nº Referente ao Projeto de Lei 

• 

7242 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
celebrar convênio com a Fundação Estatal Regional de Saúde da 
Região Bauru - FERSB; 

7243 de autoria desse Executivo, que autoriza o Executivo a doar uma 
área de terreno à Empresa TRANSPORTES TRANSLOVATO 
LTDA; 

7244 de autoria desse Executivo, que autoriza o Poder Executivo a 
efetivar mediante Termo de Fomento repasse de recursos públicos 
municipais para a Organização da Sociedade Civil do setor 
privado que especifica; 

7245 de autoria desse Executivo, que revoga os incisos IV e V do §2º 
do art. 21 da Lei nº 4864, de 02 de julho de 2002, alterada pela 
Lei nº 7032, de 04 de janeiro de 2018 (Substitutivo); 

7246 de autoria desse Executivo, que altera os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 
5558, de 1 O de março de 2008, que reestrutura o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE 
(Substitutivo). 

Nada mais havendo para o momento, aproveitamos o ensejo para 
renovar os protestos de distinção e apreço. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Pre idente 

Oficio t1 li / t ~ Protocolo P (Y'\ li 

Excelentíssimo Senhor 
CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
Prefeito Municipal de Bauru 
NESTA 

pag 5 :'.:i no dia 2-3 / ~ o / fl_, 

RON~~OJ~\.çi_slA~VO-N~E 
Chefe do Serviço de Proced entos leglslsttvos 
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OF. EXE Nº 378/18 
P. 27.684/07 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Bauru, 23 de outubro de 2.018 . 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência a Lei Municipal nº 7.134/18, que altera os arts. 1 º, 
2° e 3° da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, que reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - COMUDE, alterada pela Lei Municipa 75, de 05 de outubro de 2.017. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

~---J 

1 



• 

• 

P. 27.684/07 

1 Pf>,OC NI 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 7.134. DE 23 DE OUTUBRO DE 2.018 
Altera os arts. lº, 2° e 3° da Lei Municipal nº 
5.558, de 10 de março de 2.008, que reestrutura 
o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência - COMUDE, alterada pela Lei 
Municipal nº 6.975, de 05 de outubro de 2.017. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos tennos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a 
Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° Os arts. 1°, 2° e 3º da Lei Municipal nº 5.558, de 10 de março de 2.008, alterada pela Lei Municipal nº 6.975, de 05 de 
outubro de 2.017, passam a vigorar com as seguintes redações: 

"Art. lº 

Parágrafo único. 

Art. 2º 

Art. 3° 

( ... ) 

§ 2' 

De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo 
Brasil através do Decreto Federal nº 6.949, de 25 de agosto de 2.009: "Pessoas com deficiência são 
aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza fisica, mental, intelectual ou sensorial, 
os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas." Para tanto fica constituído o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE, órgão de caráter 
permanente, deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações políticas voltadas para a promoção, 
inclusão social e defesa dos direitos da pessoa com deficiência no município de Bauru, vinculado à 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES. 

A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES propiciará ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência - COMUDE as condições necessárias ao seu funcionamento e 
consecução de suas atribuições, incluldos os recursos humanos e materiais correspondentes. 

( ... ) 
( ... ) 

XI - cooperar e participar com entidades governamentais e não- governamentais na realização 
do Censo Municipal da Pessoa com Deficiência, juntamente com a Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social - SEBES; 

( ... ) 

( ... ) 

O processo eleitoral a que se refi o par grafo anterior será organizado pela Secretaria Municipal 
do Bem-Estar Social - SEBES com a c laboração das entidades de atendimento às Pessoas com 
Deficiência que constituirão u a comiss o eleitoral." (NR) 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data d 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Cumpridas as cxlgi!nclas legais 
encaminha-se o presente processo 
ao Serviço de Microfilma9e1n e 
Arquivo. -b 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 1 O 1 ~ J 8 
::::;>.---,• Baurn ............ J ............. / ............ . 
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