
Prefeitura Municipal de Santa Cruz Cabrália
Estado da Bahia

lEI N° 610, de 29 de OUTUBRO de 2018

Dispõe sobre a cnaçao do Conselho
Municipal da Pessoa com Deficiência -
COMUDE, do fundo municipal da pessoa
com deficiência e dá outras providências.

O PREFEITOMUNICIPAL DESANTA CRUZCABRÁlIA, ESTADODA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, faz saber a todos que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

CAPíTULO I
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 1°. Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência
(COMUDE), o Fundo Municipal para as Pessoas com Deficiência e a Política Municipal voltada às
pessoas com deficiência e sua articulação com as áreas da educação, saúde, trabalho, assistência
social, transporte, acessibilidade, cultura, desporto, lazer e outros, objetivando a sua efetiva inclusão na
sociedade, dentro dos princípios da igualdade de direitos.

Art. 2°. O COMUDE é uma instância de deliberação colegiada, cujo principal objetivo é a
implantação e implementação de políticas públicas e defesa dos direitos das pessoas com deficiência,
dispondo de autonomia administrativa e financeira.

Art. 3°.A Política Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência será garantida e exercida
através:

a) do COMUDE;
b) do Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência.

CAPíTULO II
DO CONSELHOMUNICIPAL DOSDIREITOSDAS PESSOASCOMDEFICIÊNCIA (COMUDE)

Art. 4°. O COM UDE é o órgão deliberativo, normativo, consultivo e fiscalizador de todas as ações
e em todos os níveis, no que diz respeito à defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência.

Parágrafo único: Terá sempre como referencial para todas suas acões, as seguintes legislações:
Lei Federal nO7.853, de 24 de outubro de 1989; Decreto Federal nO3.298 de 20, de outubro de 1999
(Política Nacional para lnteoracão da Pessoa Portadora de Deficiência); Lei Federal n° 8.742, de 7 de
dezembro 1993 (Lei Orgânica de Assistência Social); Lei Federal nO9.394, de 20 de dezembro de 1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei Federal nO10.048, de 8 de novembro de 2000
(prioridade em transporte coletivo e dá outras providências), L' e eral n° 10.098, de 19 de dezembro
de 2000 (acessibilidade e mobilidade), Decreto Federal nO5 96, d 2 de dezembro de 2004 (Decreto
da Acessibilidade), Convenção da ONU sobre o Direito das ess com Deficiência, Decreto Federal
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n° 6.949, de 25 de agosto de 2009, Lei Federal n° 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira da
Inclusão/Estatutoda Pessoacom Deficiência)e outras legislaçõesque forem editadas.

Art. 5°. O COMUDE é paritário, composto por órgãos governamentais e sociedade civil
orcanízaoa, sediadas no Município. que visem à promoção. defesa e atendimento especializado às
pessoascom deficiência, para estabelecerem,em conjunto, as diretrizes da Política das Pessoascom
Deficiência.

Parágrafo único. A legitimidadedas entidades civis das pessoas com deficiência que forem
aprovadas para ocupar assento no COMUDE deverá ser comprovada através dos seguintes
documentos:

a) recístro no Conselho Municipalde Assistência Social (CMAS):
b) atestadode plenoe regularfuncionamento,com atuaçãode, nomínimo,01 (um)anos naárea

de defesa e/ou ao atendimento da pessoa com deficiência;
c) comprovaratendimentoe /ou defesa da pessoacom deficiênciaapresentando relatório anual

deatividadese prestaçãode contas coma devidaaprovação noCMAS ou em outroconselhomunicipal
a qual a entidadetenha participaçãoefetiva;

Art.6°. Compete ao COMUDE:

I - formular a Política dos Direitos das Pessoas com Deficiência, fixando as prioridades para
execuçãodas ações, a captação e aplicaçãodos recursos;

" - exercer o controle social das políticas implementadasna área da pessoacom deficiência e
fiscalizar a execuçãodas ações demandadas;

"I - formular as prioridadesa serem incluídas no planejamentodo Município em tudo o que se
refereou possa afetar as condiçõesde vida das pessoascom deficiência;

IV - estabelecer critérios formas ou meios de fiscalização de tudo quanto se executa no
Município,quepossaafetar os direitosdas pessoascomdeficiência,principalmentesobreas prioridades
previstasno inciso "I deste artigo, bemcomo as deliberaçõesdo Conselho;

V - registrar e fiscalizar as entidadesexecutorasdo atendimentoàs pessoascom deficiência;

VI - criar comissões temporárias ou permanentes, devendo as suas conclusões ter sempre o
voto da maioria colegiada do Conselho e aprovadas pela plenária do COMUDE;

V" - orcanizar e coordenar, em conjunto com a SecretariaMunicipalde DesenvolvimentoSocial
e Cidadania,a Semana Municipaldas Pessoascom Deficiência,conferênciase outros eventosalusivos
a datas ou encontros relativos às pessoascom deficiência;

V" I - analisar e aprovar todos os proietos e programas ref rentes a política da pessoa com
deficiênciano Município,sendo estes encaminhadospreviament ar o Conselho.
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Art . .,.,O COMUDE será composto por 08 (oito) membros, titulares e 08 (oito) membros suplentes
assegurada à participação popular. Sendo: 04 (quatro) membros natos, representantes de órgãos
governamentais do município e 02 (dois) membros eleitos representantes de entidade da sociedade civil
organizada (OSC) priorizando-se os segmentos de atendimento e/ou defesa da pessoas com deficiência
e 02(dois) membros eleitos de representantes de usuários da política da pessoa com deficiência nas
áreas da educação. saúde, assistência social, cultura e esporte.

§ 10. Os representantes do Poder Executivo deverão estar vinculados, prioritariamente, às
seguintes pastas:

a) Secretaria Municipal de Educação;
b) Secretaria Municipal de Saúde;
c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania;
d) Secretaria Municipal de Obras.

§ 20. Os membros representantes das entidades governamentais deverão ser indicados pelo
Prefeito Municipal.

§ 30.Cada titular terá um suplente, oriundo da mesma entidade da sociedade civil ou de órqáo
de governo, que substituirá seu titular em eventuais afastamentos, impedimentos ou nos casos previstos
pelo Regimento Interno, que apenas nestas situações terão direito ao voto.

Art. 8°. Os membros da sociedade civil deverão ser indicados pela direçào das entidades que
representam os segmentos de atendimento e/ ou defesa a pessoas com deficiência, sediadas no
município e regularmente constituídas.

Art. 9°. Os representantes de usuários da política da pessoa com deficiência nas áreas da
educação. saúde, assistência social, cultura e esporte, para concorrer a uma vaga no COMUDE, na
condição de usuário, o(a) representante deverá cumprir os seguintes requisitos:

a) ter reconhecida participação na área a qual representa;
b) ser eleito(a) por um fórum do segmento ou área a qual representa, sendo este organizado,

acompanhado e homologado pelo COMUDE;
c) cumprir todas as disposições previstas nesta Lei e no Regimento Interno, sendo substituído(a)

por outro representante, quando comprovado o descumprimento;

§ 1° Os fóruns que eleqerãc os representantes dos usuários serão realizados a cada 2 (dois)
anos, sendo permitida apenas uma reconduçao.

§ 20 Fica assegurada a participação, com direito à voz, de pessoas com deficiência e de outras
entidades, órqãos e organizações envolvidas na Política Municipal dos Direitos das Pessoas com
Deficiência.

Art. 10°Os membros componentes do COMUDE indicados por' os públicos, pelas entidades
nao governamentais e os representantes de usuários serão nomead atr és de Decreto.
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Art. 11°. O mandatodos membrosserá de 02 (dois) anos, sendo permitidaa reeleição por mais
um períodoconsecutivo, vedada a sua substituição,salvo por justa causa, devidamentecomprovada.

Art. 1~. O COMUDE reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e, extraordinariamente,
sempreque necessário.

Parágrafo único: Ocorrendoa perda de cargo de algum conselheiro, o COMUDEcomunicará,
imediatamente,à entidade ou ao Poder Executivo,solicitandoa indicaçãode um novo representante.

Art. 13°. O COMUDE será formado por:

a) Comissão Executiva;
b) Pleno.

Art. 14°. A Comissão Executivaserá formada por Presidente,Secretário, que serão eleitos pelo
Plenoem votação.

Parágrafo único: As atribuições da Executiva serão especificadas no Regimento Interno da
COMUDE

Art.15°. O plenoserá formado portodos os membrosdo COMUDEeseus respectivossuplentes.

Art. 16°. Os membros do COMUDE não receberão remuneraçãode qualquer espécie, sendo,
entretanto,o exercício do cargo reconhecidocomo função pública relevante.

Art. 1]0. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizará uma
Conferência Municipal a cada três anos, para avaliar e propor atividades e políticas da área, a serem
implementadasou já efetivadas no Município,asseguradasua ampla divulgação.

§ 1°. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será composta por
delegados representantesdos órgãos, entidadese instituiçõesde que trata o artigo 5° desta Lei.

§ 2°. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência será convocada pelo
COMUDE.

§ 3° A primeira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deverá ser
convocadaaté o final do segundo ano de vigência do Conselho.

§ 4°. Em caso de não-convocação da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiênciaporpartedo COMUDEno prazoreferidonoparágrafoanteri , iniciativapoderáser tomada
por cinquenta por cento dos conselheiros do COMUDE, que fa arã comissão paritária para a
organizaçãoe coordenaçãoda Conferência.
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Art. 18°. Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, dentre
outras atribuições:

I - avaliar a situação da políticamunicipal de atendimentoà pessoa com deficiência;

II - fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência no
triênio subsequente ao de sua realização;

III - aprovaro regimento internoda Conferência;

IV - aprovar e dar publicidadea suas proposições,que serão registradasem documento final e
enviadasaos órgãos e instituiçõescompetentes.

Art. 19°. Caberá ao Poder Executivopropiciarao COMUDEtodas as condiçõesadministrativas,
operacionaisde recursos humanose financeiros que permitamo permanente funcionamentodo órgão,
de forma análoga a dos demais Conselhos existentes, sua estruturação e atribuições, estando
especificamenteligado para este fim à Secretaria MunicipalDesenvolvimentoSocial e Cidadania.

Art.200. O Poder Executivo Municipal terá 60 (sessenta) dias para providenciar a instalaçãoe
possedo COMUDE, após a publicaçãodesta Lei.

Art. 21°. As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas por verbas próprias do
orçamentomunicipal,que poderãoser suplementadas.

CAPíTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Art. 22°. O Fundo Municipaldas Pessoascom Deficiênciaterá orçamento próprio, com objetivo
de dar suporte a programas de apoio à pessoa com deficiência, visando sua inclusão plena na
sociedade.

Art.23°. Constituem recursosdo Fundo:

I - dotaçãoconsionadaanualmente no orçamentodo Município;
II - dotaçãoorçamentáriaanual para as despesas de manutenção;
111-recursosprovenientesde multasde Leis de infraçõesque contrariemos direitosdas pessoas

com deficiência;
IV - doaçõese contribuiçõesoriundasda sociedadee de incentivosfiscais;
V - transferência de recursos federais, estaduais e municipais, especialmente consignados e

destinadosao Fundo.

Art. 24°. Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência - FMPD ficará vinculado e será
administradopela Secretaria MunicipalDesenvolvimentoSocial e Cidadania.

Parágrafo único. O órgão ao qual estiver vinculado o Fun f rnecerá todos os recursos
humanose materiais necessáriosà consecuçãodos objetivos do Fu do
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Art. 25°. Toda movimentação dos recursos do FMPD somente poderá ser realizada pela
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social e Cidadania após deliberação do COMUDE.

Art. 26°. A Secretaria Municipal de Finanças manterá os controles contábeis e financeiros de
movimentação dos recursos do FMPD, observado o disposto na Lei Federal n° 4.320/06.

Art. 27°. Os recursos do Fundo serão depositados em conta específica, em estabelecimento
oficial de crédito, no Município de Santa Cruz Cabrália.

Art. 28°. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura orçamentária.

Parágrafo único. Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos, poderão ser
utilizados os créditos adicionais, autorizados por lei.

Art. 29°. Cabe ao Conselho, em relação à gestão do Fundo:

I - a definição de diretrizes e prioridades de aplicação dos recursos do Fundo;
II - a elaboração do orçamento anual de custeio e de investimentos com base nas projeções de

arrecadação de recursos do Fundo;
III - o estabelecimento de critérios para análise e aprovação de proietos e sistemas de controle

e avaliação dos resultados das aplicações realizadas com recursos do Fundo.

Parágrafo único: Os recursos disponíveis e os repasses às entidades e associações serão feitos
mediante apresentação de projetos, avaliados e aprovados pelo Conselho.

CAPíTULO IV
DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art.30. A presente Lei poderá ser regulamentada através de Decreto Municipal.

Art. 31°. As atividades do COMUDE e as normas de funcionamento reger-se-ão pelo Regimento
Interno, que deverá ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias após a formação do COMUDE.

Art. 3~. O Poder Executivo deverá providenciar a instalação do COMUDE nos moldes dos
demais Conselhos existentes no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei.

Art. 33°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

AGNE

Cabrália-Ba, em 29 de Outubro de 2018.Gabinete do Prefeito Municipal de Sa
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