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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI Nº 6.488, DE 07 DE JANEIRO DE 2.014 
Reestrutura o Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa - COMUPI e dá outras providências. 

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

Art. 1° 

Art. 2° 

Art. 3° 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI, criado em caráter permanente, como órgão 
deliberativo, consultivo e fiscalizador, junto à Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES. 

r 

Compete ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa a formulação, coordenação, supervisão e 
avaliaç_ão da Política Municipal da Pessoa Idosa no âmbito do Município, mediante as seguintes 
atribuições: 

1 -

li -

Ili -

IV -

V-

VI -

VII -

VIII -

IX -

X-

XI -

Formular diretrizes que objetivem a defesa dos direitos da pessoa idosa, a .eliminação das 
discriminações e a plena integração das mesmas na vida social, econômica, politica, 
cultural e de lazer; 

Acompanhar, monitorar e fiscalizar os programas, projetos e serviços, governamental e 
não governamental em questões relacionadas aos interesses da pessóa idosa; 

Fiscalizar o cumprimento das leis que atendam aos interesses da pessoa idosa; 

Propor ao Poder Executivo e Legislativo a elaboração de leis que visem assegurar, 
ampliar ou modificar direitos da pessoa idosa; 

Estimular estudos', debates e pesquisas objetivando prestigiar e valorizar as pessoas 
idosas; 

Apoiar realizações concernentes à pessoa idosa, promovendo entendimentos e 
intercâmbios, em todos os meios, com organizações afins; 

Estimular a organização e mobilização do segmento da pessoa idosa, bem como a 
elaboração- de projetos que visem a sua participação nos diversos setores da atividade 
soç ial; 

Examinar, fiscalizar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam questões 
relacionadas à pessoa idosa; 

Elaborar e alterar seu Regimento Interno; 

Propor a criação e a implantação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FUMPI);· 

Propor a criação e a implantação da Política Municipal da Pessoa Jdosa (POMPI). 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI será composto de 26 (vinte e seis) membros , 
titulares e igual número de suplentes e paritário, entre representantes dos órgãos e entidades 
públicas e da sociedade civil, ~endo: 

1 - Do Serviço Público: 

a) 03 (três) da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES; 

1 

b) 03 (três) da Secretaria Municipal de Saúde - SMS; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Re"f. Lei nº 6.488/ 14 

§ Iº 

§ 2º 

§ 3º 

. § 4º 

§ 5º 

Art. 4° 

c) OI (um) da Secretaria Municipal da Educação - ~ME; 

d) _ O l (um) da Secretaria Municipal de Cultura - SMC; 

( 

e) O l (um) da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEMEL; 

f) O l (um) da Secretaria Mimicipal de Planejamento - SEPLAN; 

g) O l (um) da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB; ' 

h) 02 (dois) de Instituições de Ensino ·e Pesquisa de Terceiro Grau, sendo: O l (um) 
da Universidade de São Paulo - USP e O l (um) da Universidade Estadual 
Paulista "Ju1°io de Mesquita Filho"- UNESP. 

li - Da Sociedade Civil: 

a) 02 (dois) representantes das Instituições Particulares de Ensino e Pesquisas de 
Terceiro Grau, sendo elas de instituições distintas; 

b) 02 (dois) do Serviço de Atendimento Institucional Integral à pessoa idosa, sendo:' 
~l (um) técnico e 01 (um) usuário; 

c) OI (um) da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 
/ 

d) 05 (cinco) de grupos organizados para as pessoas idosas; 

e) 02 (dois) Serviço Social Assistencial de afendimento à pessoa idosa; 

f) O 1 (um) do Cons~lho Regional de Medicina - Bauru. 

O processo e leitoral dos representantes da Sociedade Civil deverá ocorrer em plenárias.convocadas 
exclusivamente para esse fim. 

As plenárias do processo eleitoral dos representantes da Sociedade Civil, serão organizadas pela 
: Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, em conjunto com o Conselho Municipal da 

Pessoa Idosa - COMUPI. 

As Secretarias e Entidades mencionadas indicarão seus representantes, que serão nomeados por 
decreto do Prefeito Municipa l. 

A Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES, em conjunto com o Conselho Municipa l da 
Pessoa Idosa - COMUPI expedirá convite especial a cada uma das Secretarias e Entidades, 

, solicitando a indicação ou eleição dos .membros que integrarão o Conselho e seus respectivos 
I suplentes, dando ampla divulgação pelos meios de comunicação existentes no Município. 

O processo eleitoral iniciará 60 (sessenta) dias antes do ténnino do '!1andato cessante. · 

O Conselho, no desempenho de suas funções, será composto de: 

1 - Comissão Executiva, com um Presidente e tim Vice-Presidente, Primeiro e Segundo 
Secretários, Comissões Especiticàs e Grupos temáticos; 

II - Pleno. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Lei nº 6.488/ 14 

§ 1º 

§ 3º 

§ 4º 

Art. 5° 

Art. 6° 

Art. 7° 

Art. 8° 

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

O mandato dos Conselheiros será de 02-' (dois) anos, pennitida a reeleição por mais O 1 (um) 
m.andato, com período de igual duração. 

As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas, se"dot consideradas de serviço 
público relevante. 

Os casos de impedimento e substituições dos membros do Conselho, bem como ps motivos 
relevantes que possam detemiinar tais providências serão disciplinados no Regimento fotemo do 
Conselho. ' 

1 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI deliberará por maioria simples de seus 
membros e seus atos tomam fonna de resoluç~o. 

A atuação do Conselho terá como base o Estatuto do Idoso, as decisões proferidas em Co~gressos, 
Encontros, Seminários, Estudos, bem como na Conferência Municipal do Idoso, organizada pela 
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES em conjunto com o Conselho Municipal da 
Pessoa Idosa - COMUPI. 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa - COMUPI, em reunião especial, ratificará seu Regimento 
Interno, podendo. efetuar eventuais alterações referentes à orgartização, funcionamento e diretrizes 
básicas de atuação. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua públicação, revogl!das as dispo~ições em contrário, em 
especial a Lei Municipal nº 5.4 13, de' 14 de dezembro de 2.006. 

Bauru, 07 de j aneiro de 2.014. 

RO~~STINHO MENDONÇ~· 
PREFElTO MUNICIPAL 

AAMMA 
• 1 • 

RESPONDENDO PELA SECRETARIA DOS EGOClOS JURIDICOS 

Projeto de iniciativa do 
PODER E)ÇECUTIVO 

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

~k~v -rY"'I . L.: ~ 
ANDRÉA MARIA LIBERA TO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTA
0

ÇÃO 
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