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PREFEITURA MUNICIPAL DEBAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 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. l º - 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. 3º -

.. 

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 cóm 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 políticas 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, cónveniênêias, adequação técnica, social, educati'va ·e 
cultural, tendo em vista a política 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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§ 3º 
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Art. 4º -

I - DO SERVIÇO PÚBLICO: 

a) -
b) -
c) -
d) -
e) -
f) -

g) -
h) -
i) -

01 (um) representante da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Cultura; 
01 (um) representantes da Secretaria Municipal da Saúde; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN; 
01 (um) representante da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL; 
01 (um) representante indicado pela Secretafi.a Municipal dos Negócios 
Jurídicos. 

II - DA SOCIEDADE CIVIL: 

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

b) - 01 (um) representante de Associações de Moradores de Bairros do Município 
de Bauru,eleito em assembléia; 

c) - 01 (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, físicos, 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 tratá o § 1 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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Art. 6º 
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-

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 determina!· tais providências, ser~o discipl_inados no Regim~nto 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. Prevenç~o às Deficiência~ no mês de agosto, inclusive 
nos anos em que for realizada a Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, que integrai·á 
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. 7º -

Art. 8º -

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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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 5558/08 

Art. 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 

E R SILVA RIBEIRO 
SECRET ÁRI DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

. . . 
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PROP. DRª. ANA MARIA LOMBARDI DAIBEM 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Registrada no Departamento de Comunic -


