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LEI 
Nº 2839/2021 

 

"Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal da Pessoa cm Deficiência, do 
Regimento Interno do Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência e do Fundo 
Municipal da Pessoa com Deficiência e dá 
outras providências."  

 

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

  

Art. 1º - Esta Lei Consolida a legislação relativa ao Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência, Regimento Interno do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e do Fundo 

Municipal da Pessoa com Deficiência.  

 

DA INSTITUIÇÃO, DEFINIÇÃO E OBJETIVO 

 

Art. 2º - Fica instituído o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, constituindo-se como 

órgão colegiado de caráter permanente e composição paritária entre Governo Municipal e Sociedade 

Civil, com funções deliberativas, consultivas, normativas e de fiscalização no planejamento e 

formulação da política municipal das ações voltadas ao atendimento e defesa das pessoas com 

deficiência.  

 

Art. 3º - O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência está vinculado a Secretaria 

Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

 

Art. 4º - Respeitadas as competências de iniciativa, compete ao Conselho Municipal da Pessoa 

com Deficiência.  
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I - Formular e encaminhar propostas ao Poder Executivo com a finalidade de implementação 

de políticas de interesse público e de inclusão da pessoa com deficiência;  

 

II - Acompanhar a elaboração e avaliar a proposta orçamentária do Município referente à 

execução de programas vinculados às pessoas com deficiência nas diferentes áreas das políticas 

públicas;  

 

III - Acompanhar e analisar programas dos serviços não-governamentais que operem em 

sistema de co-financiamento e compõem as redes de atendimento municipal;  

 

IV - Propor campanhas e programas educativos de sensibilização, conscientização e 

prevenção de deficiências, promovendo debates, seminários, mesas-redondas e outros eventos;  

 

V - Acompanhar, conjuntamente com Conselhos Municipais afins, os projetos, programas e 

serviços que envolvam às pessoas com deficiência;  

 

VI - Promover periodicamente fóruns pró-Cidadania, visando estabelecer canais de 

comunicação com a sociedade em geral, com o objetivo de divulgar as ações do Conselho e levantar 

as demandas relacionadas à pessoa com deficiência e necessidades especiais;  

 

VII - Convocar, pelo menos a cada dois anos, a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, 

para aprofundamento de questões pertinentes à formulação da política, programas, projetos e serviços, 

abrangendo toda a Administração Pública Municipal, fixando prioridades para a execução das ações e 

estabelecendo critérios para a avaliação e controle de seus resultados;  

 

VIII - Articular com órgãos Federais, Estaduais e Organismos Internacionais, bem como a 

sociedade em geral, com vistas à captação de recursos que possibilitem a execução de projetos e 

programas direcionados às pessoas com deficiência;  

 

IX - Organizar e normatizar os Fóruns para inclusão da pessoa com deficiência;  

 



 

  

 

3 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

X - Opinar, juntamente com os órgãos da Administração Pública, as propostas para a 

confecção do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária;  

 

XI - Promover campanhas educacionais contra a discriminação à pessoa com deficiência;  

 

XII - Elaborar e reformar o seu Regimento Interno;  

 

XIII - Eleger o seu Presidente e demais componentes da Mesa Diretora.  

 

DA COMPOSIÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 

Art. 5º - O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência será composto por 18 (dezoito) 

membros titulares e respectivos suplentes, nomeados por ato do Prefeito Municipal, sendo:  

 

I - 09 (nove) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Prefeito Municipal, distribuídos 

da seguinte forma:  

 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;  

 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social;  

 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;  

 

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Segurança;  

 

e) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Urbanismo;  

 

f) 01 (um) representante da Secretaria Municipal Esportes;  

 

g) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso;  

 

h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Turismo;  
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i) 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Assuntos Jurídicos.  

 

II - 09 (nove) representantes da Sociedade Civil, assim distribuídos:  

 

a) 04 (quatro) entidades cujo objeto social seja pertinente à natureza do Conselho; 

 

b) 05 (cinco) pessoas físicas da sociedade civil, sendo que 3 (três) delas, necessariamente, 

sejam pessoas com deficiência.  

 

Parágrafo único - Cada Conselheiro titular terá um suplente oriundo da mesma categoria 

representativa.  

 

Art. 6º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 

serão nomeados por Decreto do Chefe do Poder Executivo.  

 

Parágrafo único - Os representantes do Poder Público Municipal serão indicados pelos 

titulares das respectivas pastas de políticas públicas indicadas no Art. 5º desta lei.  

 

Art. 7º - O mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal Pessoa com Deficiência  

será de 02 (dois) anos.  

 

§ 1º - No caso de extinção ou alteração de quaisquer dos órgãos referidos no inciso I deste 

artigo, passará a integrar o Conselho um representante da unidade administrativa que assumir as 

atribuições do órgão extinto.  

 

§ 2º - a recondução poderá se dar por mais um mandato consecutivo desde que referendada 

pelo representante responsável da organização social, secretaria ou pessoa física participante.  

 

§ 3º - Cumpre ao conselheiro o exercício de suas atribuições até designação de seu substituto.  

 

Art. 8º - As atividades dos membros do Conselho Municipal Pessoa com Deficiência regem-se 

pelas seguintes disposições:  
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I - o exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante não 

remunerado;  

 

II - os conselheiros poderão ser substituídos mediante pedido pessoal ou solicitação 

fundamentada do titular da pasta de Política Pública Municipal, da entidade ou do segmento social que 

os indicarem e representarem.  

 

DA ESTRUTURA 

 

Art. 9º - O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência terá uma mesa diretora com 

representação do setor público e da sociedade civil, também paritariamente, constituída pelos cargos 

de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro Secretário e Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e 

Segundo Tesoureiro, eleitos na primeira reunião ordinária de cada mandato, entre seus pares, com 

mandato de dois anos.  

 

Art. 10 -. A organização interna do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, as 

atribuições do Presidente e das demais instâncias estabelecidas serão definidas no Regimento Interno.  

 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 11 - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência se reunirá em sessões plenárias 

ordinárias e extraordinárias, mensalmente.  

 

Parágrafo único - As resoluções do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência serão 

objeto de ampla e sistemática divulgação.  

 

Art. 12 - São órgãos do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de São Sebastião - 

COMDEFI. I. ‘Assembleia Geral; II. Mesa Diretora; III. Comissões; IV. Secretaria Executiva.  
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DA ASSEMBLEIA 

 

Art. 13 - A Assembleia Geral é o órgão deliberativo do conselho, constituindo-se pela reunião 

ordinária ou extraordinária dos seus membros.  

 

Art. 14 - O Conselho Municipal reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, conforme 

calendário; ou extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de um terço de seus 

membros, observado em ambos os casos, o prazo de no mínimo 07 (sete) dias para a realização da 

reunião, devendo ser encaminhada a Pauta para os membros com antecedência.  

 

Art. 15 - Cabe à Assembleia Geral:  

 

I - Deliberar sobre os assuntos de sua competência e os encaminhados a apreciação e 

deliberação do Conselho;  

 

II - Aprovar a criação e dissolução das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho, suas 

respectivas competências, sua composição, procedimentos e prazo de duração;  

 

III - Eleger a Mesa Diretora do Conselho;  

 

IV - Apreciar e deliberar sobre todos os assuntos e matérias de competência do Conselho;  

 

V - As Assembleias Gerais, somente serão instaladas com a presença da maioria simples de 

seus membros, salvo quando se tratar de matéria relacionada a Regimento Interno, quando o quórum 

mínimo será de 2/3 (dois terços) de seus membros;  

 

VI - A matéria em pauta não deliberada permanece nas pautas das reuniões subsequentes até 

a sua deliberação;  

 

VII - A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do COMDEFI, que, em sua falta ou 

impedimento será substituído pelo Vice-Presidente, 1º Secretário ou 2º secretário, nesta ordem;  

 



 

  

 

7 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

VIII - As deliberações serão tomadas por maioria simples, salvo no caso disposto no parágrafo 

1º deste artigo;  

 

IX - A votação será aberta ou secreta, e cada membro titular terá direito a um voto;  

 

X - Os votos divergentes poderão ser expressos na ata da reunião, a pedido do membro que o 

proferiu.  

 

Art. 16 - Os trabalhos da Assembleia Geral obedecerão:  

 

I - Verificação de quórum para a instalação dos trabalhos;  

II - Leitura, apreciação e votação da ata da Reunião Plenária anterior;  

III - Leitura e discussão da agenda;  

IV - Momento das Comissões e da Mesa Diretora (avisos, comunicações, registros de fatos, 

apresentação de proposições, correspondência e outros documentos de interesse da Assembleia 

Geral);  

V - Relatos de processos;  

VI - Agenda livre para, a critério do Plenário, serem debatidos ou levados ao conhecimento da 

Assembleia Geral, assuntos de interesse geral;  

VII - Encaminhamentos;  

VIII - Encerramento.  

 

Parágrafo único - A deliberação das matérias sujeitas a votação obedecerá a seguinte ordem:  

 

I - O presidente dará a palavra ao relator que apresentará seu parecer por escrito;  
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II - Durante a exposição da matéria pelo relator, que não poderá exceder de 15 (quinze) 

minutos, não serão permitidos a partes;  

 

III - Terminada a exposição do relator, a matéria será colocada em discussão, sendo 

assegurado o tempo de 2 (dois) minutos para cada membro do Conselho inscrito para usar a palavra;  

 

IV - O presidente poderá conceder prorrogação do prazo fixado no inciso anterior, por 

solicitação do debatedor;  

 

V - Considerando necessário, o presidente pode submeter à discussão e votação a matéria 

relevante, sem designar o relator.  

 

Art. 17 - A pauta organizada pela Mesa Diretora juntamente com a Secretaria Executiva, será 

comunicada previamente, a todos os conselheiros.  

 

Parágrafo único - Em caso de urgência ou relevância, a Assembleia Geral do COMDEFI, por 

voto da maioria simples, poderá alterar a pauta. 

  

Art. 18 - A cada reunião será lavrada uma ata com a exposição sucinta dos trabalhos, 

conclusões e deliberações a qual deverá ser assinada pelo presidente e todos os membros 

participantes da mesma. Posteriormente, será arquivada na Secretaria Executiva do COMDEFI, 

juntamente com a lista de presenças.  

 

Parágrafo único - As assinaturas de todos os Conselheiros do COMDEFI presentes na 

reunião deverão constar de livro próprio de ata.  

 

Art. 19 - As datas de realização das reuniões ordinárias do COMDEFI serão estabelecidas em 

cronograma e sua duração será a julgada necessária, podendo ser interrompida para prosseguimento 

em data e hora a serem estabelecidas pelos presentes.  
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DA MESA DIRETORA 

 

Art. 20 - A composição da Mesa Diretora, será eleita pelo plenário, entre seus membros 

titulares, tendo mandato de dois anos (02), podendo prorrogar por mais dois (02), desde que aprovado 

por maioria.  

 

Art. 21 - Ao Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência compete:  

                                                                                                                                                                        

I - Representar judicialmente e extrajudicialmente o Conselho;  

II - Convocar e presidir as reuniões do Conselho;  

III - Submeter a pauta à aprovação da Assembleia do Conselho;  

IV - Baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como as que 

resultem de deliberação da Assembleia do Conselho;  

V - Assinar as resoluções do Conselho;  

 

VI - Homologar os nomes dos integrantes de Comissões;  

VII - Delegar competências desde que previamente submetidas à aprovação da Assembleia;  

VIII - Submeter à aprovação do Conselho a requisição justificada ou o recebimento por cessão 

de servidores públicos para comporem a Secretaria Executiva do mesmo;  

IX - Submeter à apreciação da Assembleia a programação orçamentária e a execução físico-

financeira do Conselho;  

X - Submeter à Assembleia ou Mesa Diretora os convites para representar o Conselho 

Municipal da Pessoa com deficiência em eventos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, e 

apresentar formalmente o nome do conselheiro escolhido;  

XI - Divulgar assuntos deliberados dentro do Conselho;  
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XII - Propiciar as articulações necessárias para o cumprimento das atividades do Conselho.  

 

Parágrafo único - o Presidente do COMDEFI, no desempenho de suas atribuições, deverá dar 

cumprimento integral ao contido neste artigo, sobre pena de descumprimento de lei.  

 

Art. 22 - Ao Vice-Presidente incumbe:  

                                                                                                                                                          

I - Substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências;  

II - Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;  

III - Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pela Assembleia.  

 

Parágrafo único - o Vice-Presidente completará o mandato do Presidente em caso de 

vacância.  

 

Art. 23 - São atribuições do 1º Secretário:  

                                                                                                                                                             

I - Secretariar as reuniões do Conselho;  

II - Responsabilizar-se pelas atas das sessões e proceder a sua leitura;  

III - Substituir o Vice-Presidente nos seus impedimentos e o Presidente na falta de ambos, ou 

em caso de vacância até que o Conselho eleja novos titulares;   

 

IV - Encaminhar junto à Secretaria Executiva, a execução das medidas aprovadas pela 

Assembleia;  

 

V - Examinar os processos a serem apreciados pela Assembleia dando cumprimento aos 

despachos pelos proferidos;  

VI - Prestar, em Assembleia, as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente e pelos 

Conselheiros;  
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VII - Elaborar, em conjunto com a Secretária Executiva, e submeter à Mesa Diretora a pauta 

das Assembleias;  

VIII - Orientar os trabalhos da Secretaria Executiva;  

IX - Assinar juntamente com o Presidente a documentação proveniente do Conselho.  

 

Art. 24 - São atribuições do 2º Secretário:  

                                                                                                                                              I - 

Auxiliar o 1º Secretário ao cumprimento de suas atribuições;  

II - Substituir o 1º Secretário em seus impedimentos ou ausências, com todas as atribuições 

inerentes ao cargo;  

III - Substituir o 1º Secretário nos casos em que este venha a substituir o Vice-Presidente ou o 

Presidente;  

IV - Completar o mandato do 1º Secretário em caso de vacância.  

 

Art. 25 - Compete aos demais membros do Conselho:  

 

I - Comparecer às assembleias, justificando as faltas por escrito quando ocorrerem;  

 

II - Assinar no livro próprio sua presença na reunião a que comparecer;  

 

III - Solicitar a diretoria do COMDEFI a inclusão na agenda dos trabalhos, de assunto que 

deseja discutir;  

 

IV - Propor convocação de sessões extraordinária;  

 

V - Relatar e discutir os processos que lhe forem atribuídos e neles proferir seu voto, emitindo 

parecer com fundamentações, dentro de no máximo 15 (quinze) dias;  
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VI - Solicitar, justificadamente, prorrogação do prazo regimental para relatar processos;  

 

VII - Assinar os atos e pareceres dos processos em que for relator;  

 

VIII - Declarar-se impedido de proceder relatoria e participar de Comissões, justificando a razão 

do impedimento;  

 

IX - Apresentar em nome da comissão, voto, parecer, proposta ou recomendação por ele 

defendida;  

 

X - Proferir declaração de voto, quando assim desejar;  

 

XI - Pedir vistas ao processo de discussão, apresentando parecer e desenvolvendo-os no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou requerer adiantamento de votação;  

 

XII - Solicitar ao Presidente, quando julgar necessário, a presença em sessão do postulante ou 

de titular de qualquer órgão informante, para as entrevistas que se fizerem indispensável;  

 

XIII - Propor emenda ou reforma no Regimento Interno do COMDEFI;  

 

XIV - Votar e ser votado para cargos de Conselho;  

 

XV - Requisitar à Secretaria Executiva e solicitar aos demais membros do Conselho todas as 

informações necessárias para o desempenho de suas atribuições;  

 

XVI - Fornecer a Secretaria Executiva do Conselho todos os dados e informações a que tenha 

acesso ou que se situem nas respectivas áreas de sua competência, sempre que o julgar importante 

para as deliberações do Conselho, ou quando solicitados pelos demais membros;  

 

XVII - Requerer votação de matéria em regime de urgência;  
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XVIII - Apresentar moções, requerimentos ou proposições sobre assuntos de interesses das 

pessoas com deficiência;  

 

XIX - Deliberar sobre propostas, pareceres e recomendações emitidas pelas comissões ou 

conselheiros; 

 

XX - Propor a criação da Comissão, indicar nomes para as mesmas e dela participar;  

 

XXI - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos permitindo 01 (uma) 

recondução.  

 

Art. 26 - Os Conselheiros Suplentes poderão participar das reuniões plenárias com o direito a 

voz, só lhe sendo atribuído o direito de voto, quando em substituição legal.  

 

Parágrafo único - Em caso de vacância de Conselheiros efetivos, o sucederá o Conselheiro 

suplente, para completar o mandato do titular, mediante ato formal do/a Presidente.  

 

DAS COMISSÕES 

 

Art. 27 - O COMDEFI constituirá Comissões por decisão da assembleia, cujas competências 

são:  

 

I - Fornecer subsídios para a formulação e acompanhamento da política da pessoa com 

deficiência do Município;  

 

II - Subsidiar o Conselho em ação deliberativa na política da pessoa com deficiência e em atos 

normativos;  

 

III - Elaborar pareceres sobre assuntos que lhe foram submetidos e auxiliar relatório 

designados pela Assembleia;  

IV - Redigir relatórios e avaliar atividades da Comissão.  
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Art. 28 - As Comissões serão dirigidas por coordenador, cujas competências são:  

 

I - Coordenar a reunião da Comissão;  

 

II - Assinar as atas das reuniões, propostas, pareceres e recomendações elaboradas pela 

Comissão encaminhadas ao secretário do Conselho;  

 

III - Solicitar à Secretaria Executiva do Conselho o apoio necessário ao funcionamento da 

respectiva Comissão.  

 

Art. 29 - A área de abrangência, estrutura organizacional e o funcionamento de cada Comissão 

serão estabelecidos por resolução aprovada em Assembleia.  

 

Art. 30 - O COMDEFI poderá convidar Entidades, autoridades, cientistas e técnicos para 

colaborarem em estudos e/ou participarem de Comissões instituídas no âmbito do próprio Conselho.  

 

Art. 31 - Consideram-se colaboradores do COMDEFI, entre outros:  

 

I - As instituições de ensino, pesquisa e cultura;  

 

II - As organizações Não-Governamentais;  

 

III - Especialistas e profissionais da administração pública e privada;  

 

IV - Prestadores e usuários da Assistência Social.  

 

Art. 32 - As Comissões poderão ser convocadas para assessoramento nas reuniões das 

Assembleias, da Mesa Diretora, e a se pronunciarem quando solicitadas pelo Presidente do Conselho.  
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DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Art. 33 - A Secretaria Executiva, órgão de apoio técnico-administrativo do COMDEFI, será 

composta por equipe técnica administrativa, cedidos pelo Poder Executivo, especialmente convocados 

para o assessoramento permanente ou temporário do COMDEFI, compete: 

 

I - Manter cadastro atualizado das Entidades e Organizações de Assistência Social do 

Município;  

 

II - Participar e auxiliar em eventos promovidos pelo COMDEFI, relacionados à atualização e 

capacitação de recursos humanos, bem como da sociedade;  

 

III - Fornecer elementos técnico-políticos para a análise dos planos municipais;  

 

IV - Sugerir o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e controle da execução da 

política da pessoa com deficiência;  

 

V - Executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Mesa Diretora;  

 

VI - Viabilizar a articulação técnica e o apoio administrativo às Comissões do COMDEFI.  

 

Parágrafo único - O COMDEFI requisitará junto ao poder Municipal Executivo a equipe técnica 

administrativa necessária para seu funcionamento.  

 

DO COORDENADOR DA SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Art. 34 - O COMDEFI, para o desenvolvimento de suas atividades, contará com o apoio de um 

Coordenador da Secretaria Executiva, subordinado administrativamente à Mesa Diretora do COMDEFI, 

o qual coordenará a Secretaria Executiva, possuindo as seguintes atribuições:  

 

I - Coordenar e dirigir a Secretaria Executiva e Equipe Técnica, estabelecendo Plano de 

Trabalho;  
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II - Elaborar, de forma conjunta com a Mesa Diretora, a forma de organização e funcionamento 

da Secretaria Executiva, assim como as atribuições de seus integrantes;  

 

III - Promover e praticar os atos de gestão técnico-administrativa necessários ao desempenho 

das atividades do COMDEFI e de suas Comissões;  

 

IV - Preparar correspondências e documentos para a apreciação da Mesa Diretora, 

providenciando os despachos e encaminhamentos solicitados;  

 

V - Expedir atos de convocação de reuniões da Assembleia Geral;  

 

VI - Manter agenda das reuniões das Comissões;  

 

VII - Auxiliar a Mesa Diretora na preparação da pauta das sessões da Assembleia;  

 

VIII - Manter arquivo das atas sínteses das Comissões;  

 

IX - Manter o registro das resoluções pareceres, moções e outras deliberações da Assembleia 

Geral, providenciando publicação ou encaminhamentos necessários;  

 

X - Secretariar as reuniões da Assembleia Geral sob orientação do Secretário do COMDEFI.  

 

DOS PROCEDIMENTOS 

DO PROCESSO DELIBERATIVO 

 

Art. 35 - As Comissões do COMDEFI, no que for pertinente, interagirão com Comissões de 

outros Conselhos, visando uniformizar e definir áreas de competência comum ou específica, para 

formulação de políticas ou normatização de ações de atendimento.  

 

Art. 36 - As matérias a serem apreciadas pela Assembleia Geral deverão, quando possível, 

serem instruídas pela Secretaria Executiva e possuir apreciação da Comissão do COMDEFI.  
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§ 1º - A apreciação deverá conter:  

 

I - Histórico do fato;  

 

II - O objetivo pretendido;  

 

III - As interfaces com outras políticas;  

 

IV - A legislação pertinente;  

 

V - Análise e seus elementos;  

 

VI - Conclusão.  

 

§ 2º - A Comissão poderá ouvir o Fórum das ONGs nas matérias que lhes forem pertinentes.  

 

§ 3º - Excepcionalmente, a Mesa Diretora poderá apreciar matéria em caráter de urgência, a 

seu critério:  

 

Art. 37 - A votação será aberta e cada membro titular terá direito a um voto, com a faculdade 

de declaração de seu voto, em caso de empate o presidente define a votação.  

 

Art. 38 - As Comissões do COMDEFI deverão proporcionar ao Órgão Executor da Política da 

Pessoa com Deficiência do Município, elementos necessários à formulação do Plano de Assistência 

Social, de competência desta.  

 

Parágrafo único - Com esta finalidade, as Comissões e o COMDEFI poderão organizar 

eventos e articulações interinstitucionais, visando obter conhecimento de experiências e orientações 

teóricas para subsidiar seus indicativos e linhas de ação a serem propostos.  

 

Art. 39 - As Comissões, na definição dos mecanismos de controle e avaliação, levarão em 

conta os instrumentos disponíveis pelo Município, podendo sugerir a implantação de outros, dentro de 
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um plano previamente discutido e acordado com o Órgão de Administração Pública Municipal 

responsável pela política da pessoa com deficiência.  

 

Art. 40 - O COMDEFI será apoiado pela SEPEDI, com planejamento prévio entregue a esta 

Pasta, incluso aquelas ações e despesas previstas de acordo com os diversos setores das políticas 

públicas, podendo proporcionar estudos e articulações interinstitucionais.  

 

DA ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

 

Art. 41 - A Mesa Diretora poderá requerer apoio administrativo às Entidades que compõem o 

COMDEFI, visando à operacionalização de suas atividades.  

 

Art. 42 - Os processos que impliquem em liberação de recursos deverão possuir análise 

técnico-financeira por parte do órgão executor da política municipal de Assistência Social, antes de 

submetida à apreciação da Assembleia Geral.  

 

DA ELEIÇÃO 

 

Art. 43 - Faltando 60 (sessenta) dias para o encerramento do mandato do atual Colegiado o 

Presidente nomeará uma Comissão Eleitoral, formada por membros titulares e suplentes com objetivo 

de coordenar o processo eleitoral.  

 

§ 1º - Formada a Comissão, esta estabelecerá critérios, normas e cronograma do processo 

eleitoral que deverão ser divulgados após aprovação da Diretoria do COMDEFI.  

 

§ 2º - A Comissão Eleitoral encaminhará expediente ao Prefeito e aos secretários solicitando 

indicação dos novos membros do Poder Público ou confirmação dos mesmos para o novo período da 

gestão do Colegiado.  

 

Art. 44 - A participação dos membros da Sociedade Civil se dará através de ampla divulgação 

pelos meios de comunicação disponíveis, devendo os interessados, preencher o requerimento de 



 

  

 

19 

 “Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

 

inscrição com demais documentos necessários solicitados no edital de eleição, na sede Secretaria da 

Pessoa com Deficiência e do Idoso;  

 

Art. 45 - Os representantes da Sociedade Civil serão em duas modalidades: pessoa física e 

associação civil que tenham interesse nas ações de defesa de direitos da Pessoa com Deficiência e da 

sua Política de Atendimento. Poderão votar eleitores de São Sebastião, conforme edital elaborado pela 

comissão, que terão direito a dois votos, um de associação civil e outro, pessoa física. Em caso de 

inscrições superiores ao número de vagas, serão eleitos os mais votados.  

 

Art. 46 - A eleição para composição da Diretoria Executiva será realizada em sessão 

extraordinária convocada especialmente para esse fim, legitimada por maioria absoluta. 

 

§ 1º - A votação para todos os cargos será por aclamação nominal.  

 

§ 2º - A primeira votação será para Presidente e Vice Presidente, cabendo o cargo de 

presidente para o representante com maior número de votos.  

 

§ 3º - A segunda votação será para 1º e 2º Secretários, cabendo o cargo de 1º Secretário ao 

candidato com maior número de votos.  

 

DA VACÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO 

 

Art. 47 - Quando da vacância definitiva, por qualquer motivo, do cargo de Presidente, assumirá 

temporariamente o Vice Presidente, que terá um prazo de 15 (quinze) dias para convocar reunião 

extraordinária para nova eleição do Presidente.  

 

Art. 48 - Quando da vacância definitiva, por qualquer motivo, dos cargos de Vice Presidente, 1º 

Secretário e 2º Secretário, o Presidente convocará num prazo máximo de 15 (quinze) dias reunião 

extraordinária para nova eleição do(s) cargo(s) vago(s).  
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Art. 49 - No caso de pedido de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros 

titulares, o Presidente convocará o suplente que assumirá com direito a voto na reunião que deferir o 

pedido formulado.  

 

Art. 50 - Os representantes das Entidades Governamentais e Não Governamentais Titulares e 

Suplentes, podem ser substituídos a qualquer tempo, mediante nova indicação do órgão representado.  

 

Art. 51 - Serão substituídos os conselheiros que, no exercício das suas funções, faltarem 03 

(três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, salvo justificação escrita e aprovada pelo 

Plenário.  

 

Parágrafo único - Na perda do mandato, a Entidade Governamental deverá indicar novo 

representante, acompanhado do seu suplente e a Entidade representativa da sociedade civil deve ser 

substituída por outra, observada a ordem numérica de suplência, estabelecida no fórum eleitoral.  

 

DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA INCLUSIVA MUNICIPAL 

 

Art. 52 - A Secretaria Da Pessoa com Deficiência e do Idoso, será o órgão da Administração 

Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal referente à pessoa com 

deficiência.  

 

Art. 53 - À Secretaria Da Pessoa com Deficiência e do Idoso compete:  

 

I - coordenar, articular e deliberar sobre as ações no campo das Políticas Inclusivas, no âmbito 

do município;  

 

II - encaminhar a apreciação do Conselho Municipal relatórios anuais de atividades e de 

aplicação financeiras dos recursos do Fundo;  

 

III - desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e 

formulação das proposições para a área;  
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IV - expedir atos normativos necessários à gestão do Fundo, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho;  

 

V - elaborar e submeter ao Conselho Municipal, os programas anuais e plurianuais de 

aplicação dos recursos do Fundo.  

 

DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

 

Art. 54 - Fica instituído o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, instrumento público 

municipal, de natureza contábil, em regime de caixa único, vinculado à Secretaria da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso, que tem como objetivo captar e gerenciar recursos para a implantação de 

programas, projetos e ações voltados à pessoa com deficiência no âmbito do Município de São 

Sebastião.  

 

Parágrafo único - O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência visa assegurar recursos 

financeiros necessários à efetivação das políticas sociais públicas que contribuam para a preservação 

da saúde física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade da pessoa com deficiência.  

 

DOS RECURSOS DO FUNDO 

 

Art. 55 - Constituirão receitas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência:  

 

I - os recursos oriundos de convênios, termos de cooperação, fomento ou contratos, de origem 

nacional ou internacional, celebrados com a finalidade de destinar recursos financeiros e 

desenvolvimento de ações para a defesa e a implementação de políticas públicas relacionadas à 

pessoa com deficiência;  

 

II - doações, auxílios, subvenções, contribuições, transferências e legados que lhe venham a 

ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;  
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III - verbas consignadas para esse fim em dotações orçamentárias, originárias da Lei 

Orçamentária Anual – LOA do Município de São Sebastião de seus créditos adicionais;  

 

IV - repasses provenientes da União e do Governo Estadual, ou de organizações 

governamentais e não governamentais, de origem nacional ou estrangeira, destinado ao Fundo 

Municipal da Pessoa com Deficiência;  

 

V - rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de seus ativos;  

 

VI - os valores das multas previstas em Legislações federais, estaduais e municipais, que 

poderão ser destinadas a política da das pessoas com deficiência;  

 

VII - as doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do Imposto de Renda, 

conforme Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010; 

 

VIII - Advindas de emendas parlamentares;  

 

IX - outras receitas correlatas.  

 

Art. 56 - A aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência 

será deliberada pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e deverá ser destinado:  

 

I - ao financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços voltados à pessoa com 

deficiência, com foco em questões inerentes à mobilidade e acessibilidade, da comunidade ou 

institucionalizados;  

 

II - nas ações especificadas, endereçadas ao atendimento e acolhimento das demandas em 

saúde da pessoa com deficiência;  

 

III - nas iniciativas de conscientização da cultura do respeito à pessoa com deficiência;  
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IV - na divulgação dos programas e projetos desenvolvidos pelo Conselho Municipal da Pessoa 

com Deficiência, voltados à pessoa com deficiência;  

 

V - no apoio e promoção de eventos educacionais e de natureza socioeconômica relacionada à 

pessoa com deficiência;  

 

VI - em programas e projetos de qualificação profissionais destinados à inserção da pessoa 

com deficiência no mercado de trabalho;  

 

VII - em programas e projetos destinados ao combate à violência, física ou moral, contra a 

pessoa com deficiência;  

 

VIII - em outros programas e atividades de interesse da política municipal que permitam a 

inclusão social e qualidade de vida, em condições de dignidade, especialmente no oferecimento de 

atividades relacionadas à cultura, esporte e lazer;  

 

IX - na aquisição de materiais permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 

desenvolvimento de programas de atendimento à das pessoas com deficiência;  

 

X - na construção, reforma, ampliação, adaptação, aquisição ou locação de imóveis para 

prestação de serviços voltadas ao desenvolvimento de atividades com das pessoas com deficiência ou 

condicionadas à observância da acessibilidade plena;  

 

XI - no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações voltadas à das pessoas com deficiência;  

 

XII - no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, nas áreas voltadas ao atendimento da Pessoa com Deficiência e na prestação de serviços a 

pessoas físicas, previstas em dotação orçamentária específica;  

 

XIII - em despesas com consultoria, projetos de pesquisa ou de estudo, relacionados à Pessoa 

com Deficiência;  
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XIV - em subvenção social para entidades ou instituições inscritas no Conselho Municipal das 

Pessoas com Deficiência e por este previamente aprovada;  

 

XV - no pagamento e no ressarcimento de despesas, diárias e passagens a representantes do 

Conselho Municipal das pessoas com deficiência em eventos ou atividades, voltado especificamente 

mediante aprovação do referido Conselho;  

 

XVI - no apoio para realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, 

proteção, defesa, controle e garantia dos direitos das pessoas com deficiência;  

 

XVII - na manutenção de banco de dados com informações sobre programas, projetos e 

atividades governamentais e não governamentais de âmbito municipal, regional, estadual, federal e 

internacional relativos à pessoa com deficiência.  

 

Art. 57 - Será criada uma conta orçamentário-financeira própria em nome do Conselho 

Municipal da Pessoa com Deficiência.  

 

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica, em instituição 

financeira oficial instalada no Município. 

 

§ 2º - A dotação prevista no orçamento Municipal será automaticamente transferida para a 

conta do Conselho Municipal da Pessoa Deficiência, tão logo os recursos pertinentes estejam 

disponíveis.  

 

Art. 58 - A movimentação da conta bancária será feita pelo Presidente do Conselho Municipal 

em conjunto com membro a ser designado pelo Chefe do Executivo.  

 

Art. 59 - O Chefe do executivo poderá regulamentar a presente Lei, no que for necessário.  

 

Art. 60 - O ressarcimento de despesas, adiantamentos ou pagamentos de diárias aos 

membros do COMDEFI e aos prestadores de serviço processam-se nas condições e valores 

estabelecidos pelas normas usadas pelo Município em atos idênticos ou assemelhados.  
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Art. 61 - Os casos omissos serão dirimidos na forma da Lei ou pela Assembleia do COMDEFI.  

 

Art. 62 - O Colegiado Pleno é órgão consultivo e deliberativo do COMDEFI nas decisões 

tomadas em reuniões ordinárias e extraordinárias.  

 

Art. 63 - Poderá ser constituída uma Comissão Técnica Orientadora, indicada e nomeada pelo 

Conselho Municipal, com a função de subsidiá-lo nas questões financeiras, jurídicas e outras 

pertinentes à sua área de atuação.  

 

DOS PASSIVOS DO FUNDO 

 

Art. 64 - Constituem passivo do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, as obrigações de 

qualquer natureza que porventura este venha a assumir, vinculadas à finalidade institucionais.  

 

DOS ATIVOS DO FUNDO 

 

Art. 65 - Constituem ativos do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência:  

 

I - disponibilidades monetárias em banco ou em caixa, oriundas das receitas especificadas no 

art. 2º desta Lei;  

 

II - direito que porventura vier a constituir;  

 

III - bens móveis e imóveis que a ele forem destinados.  

 

Parágrafo único - Anualmente se procederá ao inventário dos bens e direitos vinculados ao 

Fundo Municipal da pessoa com deficiência.  

 

 

DA OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO 

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO 
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Art. 66 - O Fundo ficará subordinado operacionalmente à Secretaria da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso.  

 

DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO 

 

Art. 67 - São atribuições da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso, por 

intermédio do Gestor do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, nomeado pelo Chefe do Poder 

Executivo:  

 

I - Supervisionar as atividades de contabilidade do Fundo Municipal do Deficiente, 

acompanhando e centralizando os resultados da gestão contábil, orçamentária, financeira e 

patrimonial;  

 

II - Evidenciar o orçamento do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência com as políticas e 

programas de trabalhos governamentais, observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município de São Sebastião; 

 

III - Integrar o orçamento do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência com o orçamento do 

Município de São Sebastião, em obediência ao princípio da unidade;  

 

IV - Submeter ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência o Plano de Aplicação a cargo 

do Fundo, em consonância com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e com o orçamento 

municipal;  

 

V - Submeter ao Conselho Municipal Pessoa com Deficiência as demonstrações mensais da 

receita e despesa do fundo;  

 

VI - Emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das despesas do 

Fundo;  
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VII - Tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em convênios e/ou 

contratos propostos pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e firmados pelo Prefeito 

Municipal;  

 

VIII - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a 

empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;  

 

IX - Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles 

necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;  

 

X - Encaminhar à contabilidade geral do Município:  

 

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;  

b) trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;  

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.  

 

XI - Firmar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações 

mencionadas anteriormente;  

 

XII - Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a 

situação econômico-financeira geral do Fundo; 

 

XIII - Apresentar ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência a análise e a avaliação da 

situação econômico-financeira do Fundo, detectada nas demonstrações mencionadas;  

 

XIV - Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução de programas e 

projetos firmados com instituições governamentais e não governamentais;  

 

XV - Manter controle necessário das receitas do Fundo, estabelecidas no Artigo 2º. desta Lei.  

Art. 68 - As diversas receitas do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência previstas nesta 

Lei, observada a programação financeira, quando liberadas, serão depositadas em banco oficial, em 
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conta bancária denominada “PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO – FUNDO MUNICIPAL 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA”.  

 

Parágrafo único - As atividades referidas no caput deste artigo obedecerão às determinações 

e orientações da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, a quem compete gerir o Fundo.  

 

Art. 69 - O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência será extinto:  

 

I - mediante lei;  

 

II - mediante decisão judicial.  

 

Parágrafo único - O patrimônio apurado em caso de extinção do Fundo Municipal da Pessoa 

com Deficiência será absorvido pelo Fundo Municipal da Assistência Social, salvo disposição em 

contrário.  

 

Art. 70 - O Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência terá vigência por prazo indeterminado.  

 

Art. 71 - O saldo financeiro apurado no balanço do Fundo Municipal da Pessoa com 

Deficiência será incorporado ao seu orçamento e poderá ser utilizado no exercício subsequente.  

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 72 - A Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso prestará o apoio administrativo 

necessário ao funcionamento do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 

 

Art. 73 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário, especificamente a Lei Municipal 2.561/2018.  

 

São Sebastião, 28 de setembro de 2021.  

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  


