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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAUR 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI N 5321, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2005 
Dispõe sobre a criação de Educação Especial, no 
contexto da Educação Inclusiva, na Rede 
Municipal de Ensino de Bauru. 

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 sancionou a seguinte Lei: 

Art. 1 º -

Art. 2° -

Art. 3º -

Art. 4º -

Art. 5º -

Art. 6º -

Fica criado, na Rede Municipal de Ensino de Bauru, o Serviço de Educação Especial, no contexto 
da Educação Inclusiva, com os objetivos de oferecer respostas pedagógicas diferenciadas aos 
alunos com deficiência auditiva, visual, física, mental ou múltipla que apresentem necessidades 
educacionais especiais,.regularmente matriculados.na Rede Mun~cipal de Ensino, e prover suporte 
pedagógico aos professores das classes regulares, nas quais os alunos se encontram matriculados. 

Para fins de implementação do disposto no artigo 1 º, ficam criadas as Salas de Recursos. 

A Divisão de Educação Especial deverá implantar ações que se fizerem necessárias para atender 
as necessidades educacionais especiais presentes na demanda. 

O Serviço de Educação Especial será coordenado pelo Diretor da Divisão de Educação Especial 
com Habilitação na Área da Deficiência aprovado em concurso da Rede Municipal de Ensino, 
com cinco anos de efetivo exercício na função de Professor Especialista. 

Os professores concursados da Divisão de Educação Especial têm seus direitos assegurados 
segundo o disposto no artigo 1 O, inciso IV, da lei 3553, de 22 de abril de 1993. 

O inciso 11 do § 3° do artigo 11 da lei 3601, de 27 de julho de 1993, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 11 -

li - pela Divisão de Educação Especial, abrangendo: 

a) seção de Educação Infantil; 
b) seção de Ensino Fundamental; 
c) seção de Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA); 
d) seção das Entidades Assistenciais sem fins lucrativos; 
e) seção de Orientação ao Ensino Privado". (N,R) 
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Art. 7º - Esta lei será regulamentada, pelo Poder Executivo, visando a efetiva instalação do Serviço de 
Educação Especial. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, 26 de dezembro de 2005 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS 
..., ~PCREFEJTO MUNICIPAL -

CÉLIO PARISI 
O DOS NEGÓCIOS JURÍDIC 

~~ 
ROP. DRª. ANA MARIA LOMBARDI DAIBE 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   DECRETO Nº 10615, DE 13 DE MARÇO DE 2008 
P.4249/07 – AP. 31742/06   Regulamenta a cessão de professores para as 

entidades de educação especial conveniadas com o 
Município e organização de salas de aulas das 
referidas entidades em conformidade com a Lei nº 
5321, de 26 de dezembro de 2005. 

 
 
 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, e considerando o disposto 
na Lei nº 5321, de 26 de dezembro de 2005, 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art.   1º   - A cessão de professores da rede municipal para as entidades de educação 

especial, devidamente cadastradas na Secretaria Municipal de Educação e 
conveniadas com o Município, corresponderá a 01 (um) professor por sala 
de aula, a qual deverá ter o número mínimo de 10 (dez) e máximo de 15 
(quinze) alunos. 

 
 
Art.   2º   - Os professores diretamente contratados pela respectiva entidade de 

educação especial não serão, em hipótese alguma, substituídos por 
professores da rede municipal de ensino cedidos através de convênio. 

 
 
Parágrafo Único -   As eventuais substituições de professores contratados pelas entidades de 

educação especial não serão financiadas por recursos do orçamento 
municipal, ficando sob a responsabilidade das respectivas entidades. 

 
 
Art.   3º   - A entidade que colocar o professor cedido, a disposição, dispensando-o de 

seu quadro docente, não terá em hipótese alguma, outro professor da rede 
municipal em substituição ao professor dispensado pela entidade. 

 
 
Parágrafo único –  A substituição de professores a que se refere o “caput” deste artigo poderá 

ocorrer quando da renovação do convênio. 
 



 

 
 

 2 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Decreto nº 10615/08 
 
 
 
Art.   4º   - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se o 

Decreto nº 10515, de 10 de setembro de 2007. 
 
  Bauru, 13 de março de 2008 
 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

PROFª. DRª. ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

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

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 


