
VfRT[NT6 Nio,oD[,APAR

LEt No 845/2017, DE 21 DE MARqO DE 20,t7.

EMENTA: Cda o Conselho l\4unicipal do ldoso - CMI do Municipio

de Vertentes, Estado de Pemambuco, e da oufas providCncias.

O PREFEITO CONSTIIUCIONAL DO MUNIC|PIO DE VERTENTES, ESTADO

FEDEMDo DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuigoes legais, conferidas pela Lei Organica [,4unicipal e

em especial com supedaneo no art. 60 da norma antedita, Iaz saber que a Camara lllunicipal de Vereadores

aprovou, e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o Fica ciado o Conselho Municipal do ldoso - CMl, como 6rgao deliberativo, consultivo e controlador das

a96es, em todos os niveis, dirigidas a protegao e a defesa dos direitos do idoso.

Par6grafo 0nico. O Conselho [,4unicipal do ldoso - C[,ll], como orgao perlencente a estutura organizacional do

Poder Executivo, llca vinculado a Secretaria Municipalde Assislencia Social.

Art.2o Compete ao Conselho t\.lunicipaldo ldoso:

| - elaborar e aprovar seu regimento interno:

ll - formular, acompanhar e fiscalizar a politica do idoso, a partir de estudos e pesquisas;

lll - participar da elabora9ao do diagn6stim social do Municipio e aprovar o Plano lntegrado Municipal do ldoso,

garantindo o atendimento integral ao idoso;

lV - aprovar programas e pOetos de amrdo mm a Polilica do ldoso em ariiculagao com os planos Seloriais;

V - orienlar, fiscalizar e avaliar a aplicaqao dos recursos orqamentarios do "Fundo l\.4unicipal de AssistOncia

Social", conforme prevd o artigo 80, inciso V, da Lei Federal no 8.84?94;

Vl - zelar pela efetiva descentralizageo polilico-administraliva e pela copadcipageo de organizaEoes

representativas dos idosos na formulagao de Politicas, Planos, Programas e Projelos de Atendimento ao ldoso;

Vll - atuar na deflnigao de alternativas de atengao e satde do idoso nas redes p0blica e p vada conveniada de

servigos ambulatoriais e hospitalares com atendimenlo integral;
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VIll - acompanhar, controlar e avaliar a execuqao de mnvCnios e mnlratos das Entidades P0blicas com

Entidades privadas filantr6picas, onde forem aplicados recursos p0blicos govemamentais do Municipio, Estado e

Uni60;

lX - propor medidas que assegurem o exercicio dos direitos do ldoso;

X - propor aos 6rgaos da administrageo pUblica municipal a incluseo de recursos financ€iros na proposta

orqamenleria destinada a execugao da Politica do ldoso;

Xl - acompanhar e flscalizar a aplicaqao dos recursos financeiros nas diversas 6reas, destinados e execugao da

Politica Municipal do ldoso;

Xll - oportunizar processos de conscientiza9eo da sociedade em geral, com vistas e valorizageo do ldoso;

  Xlll - arlicular a integraqao de entidades governamenlais e n60 govemamentais que atua na area do idoso

Art. 30 O Conselho l,,4unicipal do ldoso - CMl, sere composto de 08 (oito) conselheiros titulares e seus

respeclivos suplentes, os quais apresentam paritadamente instituigoes governamentais e nao governamenlais,

sendo:

l- 01 (um) representante da Secretaria da AssistCncia Social;

ll - 01 (um) representanle da Secletaria da Satdei

lll -O'1 (um) representanle da Secretaria da Educagao, Cultura e Esportesi

lV - 01 (um) representante da Secretaria de Viagao, obras e Urbanismo;

V - 04 (quatro) representantes dos orgeos nao govemamentais, eleitos em F6rum pr6plio.

A Art. 4o Os representantes das Organizagoes Governamentais serao indicados, na condigao de titular e suplente,

pelos seus orgaos de origem.

Art.50 As organizagoes nao govemamentais serao eleitas, bienalmente, lilulares e suplentes, em F6rum

especialmente convocado para este fim pelo Prefeito iltunicipal com 30 (trinta) dias de antecedcncia,

observando-se a representagao dos diversos segmentos, conforme o artigo 30, sob a fiscalizagao do l,,llinisterio

Ptblico Estadual.
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Parigrafo Unico. As organizagoes nao govemamentais eleitas tereo prazo de 10 (dez) dias para indicar seus

representantes litular e suplente, e nao o fazendo serao subslituidas por organizagao suplente, pela ordem de

volaEao.

Art. 60 Os conselheiros titulares e respectivos suplentes, indicados pelos 6rgaos govemamentais e nao

govemamentais ser,o designados por ato do Prefeilo l\,4unicipal, atraves de Portaria, cabendo-lhe tambdm

destitui-lo, sempre que fatos relevantes de viola96o legaloconerem a juizo do Plenerio do Conselho.

Art. 70 A fungao de conselheiro do CMl, nao remunerada, tem careler relevanle e o seu exercicio 6 considerado

^ prioritauio, justificando as ausencias a quaisquer outros servigos, quando determinadas pelo comparecimento ds

suas Assembleias, reuni6es ou outras padcipagoes de inleresse do Conselho.

Parigrafo 0nico. O Regimento lnterno do Conselho l\4unicipaldo ldoso estabelecera a forma do ressarcimento

de despesas, adiantamentos ou pagamentos de die as aos seus membros e aos servidores a seu servigo.

Art. 80 0 [/andalo dos Conselheiros do CMI 6 de 02 (dois) anos, podendo haver a recondugSo ou reeleigao.

Paragrato tinico. Nas ausoncias ou impedimenlos dos Conselheiros lilulares assumirAo os seus respectivos

suplentes.

Art. I Perder6 o mandato, sendo vedada a recondugao para o mesmo mandato, o conselheiro que, no exercicio

da titula dade, faltar a 03 (tres) Assembleias ordin6rias consecutivas ou 06 (seis) alternadas, salvo justiflcativa

aprovada em Assembleia Geral.

S 1o Na perda do mandato de conselheiro tilular, de 6rgeo governamental, assumirA o seu suplente, ou quem for

indicado pelo 6rgao represenlado para substilul-lo.

S 20 Na perda de mandato de conselheiro titular, de 619ao nao governamenlal, assumhe o respectivo suplente e,

na falla deste, cabere a efliidade suplenle pela ordem num6rica da suplencia, indicar um conselheiro tilular e

respectivo suplente.

Art. 10. 0 Regimenlo lntemo do Conselho

Regimento lntemo.

Municipaldo ldoso tera sua estrutula administraiiva dellnida pelo seu
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A(, 11. A Secretaria a qual se vincula o cMl compete coordenar e executar a Politica do ldoso, elaborando

diagn6slicos e o Plano lntegrado l\.lunicipal do ldoso em parceria com o Conselho.

Art. ,12. As Organizaqoes de Assistoncia social responsaveis por execugSo de programas de atendimento aos

idosos deve submeteros mesmos a aprecia9ao do Conselho [,runicipaldo ldoso.

Ad. ,13. Cumpre ao Poder Executivo providenciar a alocagao de recursos humanos, matedais e financeiros

necessArios d criaqao, instalaqao e funcionamento do Cl\,l1.

Art. 14. Para atendimento das despesas de instalagSo e manutenqao do cMl, lica o chefe do Poder Executivo

autoizado a abrir credito especial, podendo, para tanto, movimentar recursos denlro do or9amento, no presente

exercicio.

Ari. 16. O Conselho lvunicipal do ldoso elaborara o seu Regimento lntemo, que regular6 o seu funcionamenlo, e

colocare em votagao atraves de Assembleia Geral.

S 10 O regimento intemo, aprovado pelo CMl, sera homologado por Decrelo do Prefeito Municipal

S 20 - Qualquer alteragao posterior ao regimento intemo dependere da deliberaqeo de, no minimo,2/3 (dois

tergos) dos Conselheiros do Cl\,41 e da homologaqao por Decreto do Prefeilo l\,lunicipal.

^ Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9eo.

21 de margo de 2017.

- Prefeito Constitucional -

Rua Dr. Emidio Cavalcanti, no 97 - centro - Vedentes - PE
CEP: 55 770-000 - FONE 91.3734-1109'CNPJT 10.296 887/0001-60


