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Lei nº  8.116,  de 30 de novembro  de 

2009. 
 

 

 

Altera a Lei Municipal nº. 7.755 de 25 de outubro de 

2005, que dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal para Inclusão Social da Pessoa com 

Deficiência – COMDE. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
  

       

  Art. 1º - Os artigos abaixo indicados da Lei Municipal n°. 7.755 de 25 

de outubro de 2005 passam a vigorar com a seguinte redação:  

 

 “Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal para a Inclusão Social da 

Pessoa com Deficiência, com a sigla COMDE, órgão consultivo e fiscalizador da Política 

Municipal para Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, com sede e foro na cidade de 

Campos dos Goytacazes, RJ. 

 § 1° - O COMDE órgão de assessoramento da Secretaria Municipal de 

Família e Assistência Social, constitui-se em espaço de articulação entre o Governo Municipal 

e a sociedade civil para a formulação de diretrizes e ações na área da Acessibilidade. 

 § 2° - --------------------------------------------------------------- 

 § 3° - O Poder Público Municipal proverá sede e os recursos, inclusive 

humanos, necessários à implementação do COMDE”. 

 § 4° - --------------------------------------------------------------- 

 § 5° - ---------------------------------------------------------------” 

 

 “Art. 3° - O COMDE terá as seguintes competências, além de outras que 

oficialmente lhe forem atribuídas: 
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 I - Representar as pessoas com deficiência junto ao governo municipal. 

 V - Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas e 

programas setoriais de educação , saúde, trabalho, assistência social, transporte, justiça, 

turismo,desporto, lazer, política urbana e outras que objetivem o bem- estar pessoal, social e 

econômico das pessoas com deficiência. 

 

 IX – Sugerir providências no tocante a alterações e aperfeiçoamento 

necessários na legislação em vigor e nos critérios adotados para o atendimento às pessoas com 

deficiência. 

 X – Divulgar amplamente as políticas municipal , estadual e federal 

destinadas as pessoas com deficiência , criando, inclusive, mecanismos de informação e de 

orientação para famílias de pessoas com deficiência, envolvendo-as como participantes ativos 

no contexto de inclusão social 

  XVI – promover e incentivar a divulgação e o debate das questões 

concernentes às pessoas com deficiência, visando a conscientização da sociedade, inclusive 

pela realização de campanhas de informações. 

 XX – propor ao poder público Municipal e a outros órgãos e alçadas dos 

poderes públicos, bem como à sociedade civil, providencias favorecedoras da melhoria das 

condições de acessibilidade no município e da inclusão social das pessoas com deficiências.” 

 

 “Art. 4° - O Conselho Municipal para a Inclusão Social da Pessoa com 

Deficiência COMDE, instância de deliberação colegiada, de natureza permanente, tem por 

finalidade o planejamento e o acompanhamento da execução da Política Municipal de 

Inclusão social da Pessoa com Deficiência, bem como a defesa de seus direitos”.  

 

 “Art. 8° - O COMDE será paritariamente composto por 20 (vinte) 

conselheiros, titulares e suplentes, representantes do Poder Público Municipal, de 

organizações de ou para deficientes, de entidades da sociedade civil e de usuários dos serviços 

e benefícios das pessoas com deficiência. 

 I – O Pode Público Municipal se fará representante através de pessoas 

indicadas pelo Prefeito Municipal e lotadas nos seguintes órgãos: 

 a) Coordenadoria Municipal de Desenvolvimento Social; 

 b) Secretaria Municipal de Família e Assistência Social; 
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 c) Secretaria Municipal de Assistência Judiciária;  

 d) Secretaria Municipal de Saúde; 

 e) Secretaria Municipal de Educação; 

 f) Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo;  

 g) Empresa Municipal de Transportes – EMUT;  

 h) Secretaria Municipal de Trabalho e Renda; 

 i) Fundação Municipal da Infância e Juventude; 

 j) Fundação Municipal do Esporte. 

 II – As pessoas com deficiência, as Instituições prestadoras de serviços 

ou organizações de representação da sociedade civil, diretamente ligadas à defesa e/ ou ao 

atendimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, se farão representar com a 

seguinte distribuição: 

 a) Deficiência Auditiva – 1 usuário; 

 b) Deficiência Auditiva – 1 organização; 

 c) Deficiência Física – 1 usuário; 

 d) Deficiência Física – 1 organização; 

 e) Deficiência Intelectual – 1 usuário; 

 f) Deficiência Intelectual – 1 organização; 

 g) Deficiência por Patologias – 1 usuário; 

 h) Deficiência pó Patologias – 1 organização; 

 i) Deficiência Visual – 1 usuário; 

 j) Deficiência Visual – 1 organização. 

 III – As organizações da sociedade civil e os usuários que comporão o 

Conselho Municipal para a Inclusão Social da Pessoa com Deficiência serão escolhidas na 

Conferência Municipal para a Inclusão Social da Pessoa com Deficiência.  

 § 1° Considere-se organização para efeitos do inciso II deste artigo, a 

Entidade não Governamental de âmbito municipal de fins não lucrativos e atuante direta ou 

indiretamente no campo dos interesses da pessoa com deficiência, que esteja legalmente 

constituída e em funcionamento, na data da promulgação desta lei, há pelo menos dois anos. 

 § 2° Em caso de extinção de algum órgão municipal elencado no inciso I 

deste artigo, o Prefeito Municipal indicará por Decreto, no prazo de dez dias, o órgão e o 

respectivo representante que o substituirá.” 
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 “Art. 9º - A Secretaria de Família e Assistência Social deverá notificar as 

entidades a que se refere o inciso II do art. 8°, e escolhidas conforme previsto  inciso III do 

art. 8°, para a indicação dos nomes de seus representantes no COMDE, que deverá ser 

cumprida no limite do vencimento.” 

 

 “Art. 10 - O Prefeito Municipal nomeará os representantes do poder 

público e os Conselheiros indicados pelas demais Instituições e organizações da sociedade 

civil, nos termos do art. 9°.” 

 

 “Art. 17 - O COMDE, a partir da data de nomeação de seus 

representantes e da implementação de sua base física e operacional, terá o prazo de 30 (trinta) 

dias para aprovar o seu regimento interno, que deverá dispor sobre o seu funcionamento, as 

atribuições de seu Presidente, Vice-Presidente, Conselheiro-Secretário, normas de 

funcionamento do Plenário, normas de eleição para os futuros membros do COMDE e demais 

disposições pertinentes.” 

 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario. 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 30 de novembro de 2009. 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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