PROJETO DE LEr

N.07l2015

a criagao do
Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do
Ementar "Dispde sobre

Fundo Municipal de Direitos do ldoso e d6 outras
ProvidOncias.".

O

PREFEITO CONSTITUCIONAL

DO MUNICiPIO

DE

VERTENTES, Estado de pernambuco, atravds dos poderes conferidos pela
Lei
Organica Municipal de 05 de abrjl de 1990, em seu artigo 60,
lll, submete ii
apreciaqeo deste Poder Legislativo o seguinte projeto Leir

CAPITUL0 1
DAS DtSPOStg0ES GERArS

Art, le.

ldoso

-

CMDI

-

Fica criado O Conselho Municipal de Direitos do
6rg5o permanente, paritlrio, consultivo, deliberativo, formulador
e

controlador das polftlcas p[blicas e ar6es voltadas para o idoso
no ambito do
Municipio das Vertentes-pE, sendo acompanhado pela Secretaria
Municipal de
Assist6ncia Social,6rgeo gestor das politicas de assistoncia social
do Municipio.

Art.2e.

Compete ao Conselho Municipal de Direitos do

Idoso:

I-

formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a politica

Municipaldos Direitos dos ldosos, zelando pela sua execugio;

II -

elaborar proposig6es, objetivando aperfeigoar

a

legislageo pertinente e politica Municipal dos Direitos
dos ldosos;

III CEP

indicar as prioridades

a

serem incluidas
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I

de

lt

no

planejamento municipal quanto As quest6es que dizem respeito ao idoso;

IV - cumprir e zelar pelo cumprimento das

normas

constitucionais e legais referentes ao idoso, sobretudo a Lei Federal nq.8.842, de

04/07/94, a Lei Federal ne. 10.747, de lo.l70/03 (Estatuto do ldoso) e leis
pertinentes de carater estadual e municipal, denunciando ) autoridade competente
e ao

Minist6rio Piblico o descumprimento de qualquer uma delas;

V-

fiscalizar

as

entidades governamentais

e

nao'

governamentais de atendimento ao idoso, conforme o disposto no artigo 52 da Lei
na

. 70.7 41/

03.

Vl

-

propor, incentivar e apoiar a realizageo de eventos,

estudos, programas e pesquisas voltadas para a promogao, a prote9ao e a defesa
dos direitos do idoso;

Vll - inscrever os programas das entidades governamentais
e nao-governamentais de assistCncia ao idoso;

VIII

-

estabelecer a forma de participaqAo do idoso residente

no custeio da entidade de longa permanencia para idoso filantr6pica ou casa'lar,
cuja cobranga 6 facultada, neo podendo exceder a 70yo (setenta por cento) de
qualquer beneflcio previdenciario ou de assistoncia social percebido pelo idoso;

IX
orgamenterias

-

apreciar

o

plano plurianual,

a lei de diretrizes

e a proposta orqamenteria anual e suas eventuais

zelando pela inclusao de a96es voltadas

X

-

i

alterag6es'

politica de atendimento do idoso;

lndicar prioridades para a destinagSo dos valores

depositados no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, elaborando ou aprovando
planos e programas em que est6 Prevista a aplicaEao de recursos oriundos
daquele;

Xl - zelar pela efetiva descentralizaqao

politico-

na
administrativa e pela participageo de organizag6es representativas dos idosos
ao
implementagao de politicas, planos, programas e proietos de atendimento
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idoso:

XII - elaborar o seu regimento interno;

Xlll - outras

ag6es visando a protegao do Direito do ldoso.

Paragrafo nico - Aos membros do Conselho Municipal de
Direito do ldoso serii facilitado o acesso a todos os setores da AdministraEao

Piblica Municipal, especialmente as Secretarias e aos programas prestados

d

populagio, a fim de possibilitar a apresentagao de sugestoes e propostas de
medidas de atuagao, subsidiando as politicas de ageo em cada erea de interesse do
idoso.

Art.3e.0

Conselho Municipal

de Direitos do

ldoso,

composto de forma paritdria entre o poder Piblico Municipal e a sociedade civil,
serd constituldo:

I

- por representantes

de cada uma das Secretarias a seguir

indicadas:

a)
b)
c)

Secretaria Municipal de Assistencia Social;
Secretaria Municipal de Saride;

Secretaria Municipal de Educatao, Turismo, Cultura

e

Esporte;

d)
e)

Secretaria Municipal de Administragao;
Secretaria Municipalde Agricultura e Desenvolvimento

Econdmico;

0
gJ

SecretariaMunicipaldeFinangas;

h)

Secretaria Municipal de Saneamento e Meio Ambiente;

i)

Secretaria l\4unicipal de ArtjculaEoes Institucionais

Secretaria Municipal de 0bras, Servitos Priblicos e

Transporte;

e,

Projetos Especiais.
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II - por cinco

representantes

de

entidades

nao

governamentais representantes da sociedade civil atuantes no campo da promogeo

e defesa dos direitos ou ao atendimento do idoso, legalmente constituida e em
regular funcionamento hd mais de 01 (um) ano, sendo eleitos para preenchimento
das seguintes vagas:

aJ 01 (umJ representante do Sindicato e/ou Associagao de
Aposentados;

bJ 01 [um) representante de Organizagio de grupo ou
movimento do idoso, devidamente legalizada

e em

atividadej

c) 01 (um) representante de Credo Religioso com poltticas
explicitas e regulares de atendimento e promogao do idoso.

d) 02 (dois) representantes de outras entidades

que

comprovem possuir politicas expllcitas permanentes de atendimento e promogao
do idoso,
S1a. Cada membro

do Conselho Municipal de Direitos do

Idoso tere um suplente.

S 20. Os membros do Conselho Munlcipal de Direitos do
Idoso e seus respectivos suplentes serao nomeados pelo prefeito Municipal,
respeitadas as indicag6es previstas nesta Lei.
S 3c.0s membros do Conselho terao um mandado de dois
anos, podendo ser reconduzidos por um mandado de igual periodo, enquanto no
desempenho das fungdes ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados.

titular de 6rgao ou entidade governamental indicard
seu representante, que poder, ser substituido, a qualquer tempo, mediante nova
S 44. O

indicagao do representado.

S Sa. As entidades neo governamentais serao eleitas em
f6rum pr6prio, especialmente convocado para este fim, sendo o processo eleitoral
acompanhado por um representante do Minist6rio Piblico.
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S6e. Caberii

representantes

is

entidades eleitas

ao Prefeito Municipal,

diretamente,

a

no

indicagao daseus

caso

da

primeira

compositao do Conselho Municipal, ou por interm6dio deste, tratando-se das
composigoes seguintes, para nomeacao, no prazo de 20 (vinte) dia ap6s a
realizageo do F6rum que as elegeu, sob pena de substitujgao por entidade suplente,

conforme ordem decrescente de voraEeo.

Art.4e. 0

Presidente

eo

Vice-presidente

do

Conselho

Municipal de Direitos do Idoso serao escolhidos, mediante votaqeo, dentre os seus
membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange A presidoncia e .l
Vice-Presidoncia, uma alternancia entre as entidades governamentais

e

nao_

governamentais.

S 1o 0s conselheiros titulares e seus respectivos suplentes
serao indicados pela Secret,ria de Ageo Social e nomeados pelo prefeito.

S 2e A eleigao dos representantes das organizag6es

da

sociedade civil que atuam na promogao e defesa dos direitos da pessoa idosa serii
realizada no primeiro e no terceiro ano do mandato do Chefe do poder Executivo
do Estado, sempre na iltima semana de outubro.

S 3a A posse dos conselheiros eleitos nos termos do S 20,
bem como dos representantes do poder priblico, dar-se-i no m6s de fevereiro
do
ano seguinte.

$ 4a 0s conselheiros sereo eleitos para mandato de dois
anos, permitida uma recondugao."
S 5a O Vice-presidente do Conselho

Municipal de Direitos do
Idoso substituird o Presidente em suas ausencias e jmpedimentos, e, em caso de

ocorr6ncia simultanea em relagao aos dois, a presidOncia serii exercida pelo
conselheiro mais idoso.

S 60 0 Presidente do Conselho Municipal de Direitos do
Idoso poderd convidar para participar das reuni6es ordinirias e extraordinerias
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membros dos Poderes Executivo,Legislativo e Judiciiiio,

Jao Vflnisterio p,iUtico,

al6m de pessoas de not6ria especializaqao em assuntos de interesse do idoso.

Art.5q.

Cada membro do Conselho Municipal ter6 direito a

um inico voto na sessao plenrrio, excetuando o Presidente que tamb6m exercerd o

voto de qualidade.

Art.6s. A

fungeo do membro do Conselho Municipal de

Direitos do Idoso nao serd remunerada e seu exerclcio sere considerado de
relevante interesse pIblico.

Art,7e. As entidades neo governamentais representadas no
Conselho Municipal de Direitos do ldoso perderao essa condigeo quando ocorrer
uma das seguintes situaCdes:
I

- extingeo de sua

ll -

base

territorial

de atuageo no Municipio;

irregularidades no seu funcionamento, devidamente

comprovadas, que torne incompativel a sua representaCao no Conselho;

III - aplicagao de penalidades administrativas de

narureza

grave, devidamente comprovadas,

Art.8q. Perderd

I-

o mandato o Conselheiro que:

desvincular-se do 6rgeo ou entidade de origem de sua

representagao;

II - faltar a tres reuni6es consecutivas ou cinco intercaladas,
sem

justificatiya;

lll -

apresentar renuncia ao plendrio do Conselho, que ser6

lida na sessao seguinte e de sua recepgao na Secretaria do Conselho;
IV

- apresentar procedimento incompativel

V

-

com a dignidade

das fungOes;

for condenado em sentenga irrecorrivel, por crime ou

contravengao penal.

Art.9a.

Nos casos de renlincia, impedimento ou talta, os
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membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso serao substituidos pelos
suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres
dos efetivos.

Art. 10. Os 6rgeos ou

entidades representados pelos

Conselheiros faltosos devereo ser comunicados

a partir da segunda

falta

consecutiva ou da quarta intercalada.

Art. 11.

O Conselho Municipal de Direitos do ldoso reunir-

se-6 mensalmente, em carater ordinario, e extraordinariamente, por convocateo
do seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus membros.

Art. 12.0 Conselho Municipal de Direitos do ldoso instituir,
seus atos por meio da resolugao aprovada pela maioria de seus membros.

Art. 13. As

sessoes do Conselho Municipal de Direitos do

Idoso serao piblicas, precedidas de ampla divulgagao.

Art. 14, A Secretaria Municipal

o

de Agao Social proporcionard

apoio tdcnico-administrativo necessrrio ao funcionamento do

Conselho

Municipal de Direitos do Idoso.

Art. 15. Os recursos

financeiros para jmplantagao

e

manutengao do Conselho Municipal de Direitos do Idoso serao previstos nas pegas

orgamentiirias do Municipio, possuindo dotagoes pr6prias.

Capitulo II
Do Fundo Municipal de Diretos do Idoso

Art. 16. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos do ldoso,
instrumento de captageo, repasse e aplicagio de recursos destinados a propiciar
suporte financeiro para a implantageo, manutengeo e desenvolvimento de planos,
programas, projetos e agoes voltadas aos idosos no Municipio das Vertentes-PE.

Art. 17.

Constituireo receitas

do Fundo Municipal de

Direitos do Idoso:
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S
i-

i"iursot Pto'e

orgaos
nientes de

o;dos Estados
da U$d o

do SetOr PriVado, pessOaS

siCaS Ou luridiCaS'

lV

̲ rendimentOS eventuaiS, inclusive de aplica,Oes

disponiveiS,
inanCeiras dOS reCursOS
acordos e convCnios;
V― as advindas de
com base na Lei n'
multas aplicadas
ot'
VI

l, o."r*ie**

ro.7 41103;

Vll - outras'

Art 18' O fundo Municipal ficar6

vinculado diretamente

a

de
destinagao liberada atraves
sua
tendo
Social'
Atao
Secretaria Municipal de
Municipal de Direitos
aprovados pelo Conselho

projetos, programas e atividades
do ldoso.

Sle

em instituiqao
Sera aberta conta bancaria especifica

financeilaoficial,sobadenominagao..FundoMunicipaldeDireitosdoldoso,,,para
sendo elaborado' mensalmente
movimenta9ao dos recursos financeiros do Fundo'

balancetedemonstlativodareceitaedadespesa,quedevereserpublicadona
no caso de inexistencia'
imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgagAo
ap6s apresentagao e aprovaEao do Conselho Municipal de Direitos do ldoso'
S2s. A contabilidade do Fundo tem por objetivo evidenciar a

sua situaCao financeira

e

patrimonial, observados os padr6es

e

normas

estabelecidas na legislaCao pertinente.

S3e. Cabere

a

Secretaria Municipal de Agao Social das

Vertentes-PE, gerir o Fundo Municipal de Direitos do ldoso, sob a orientagao e

controle do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, cabendo ao seu titular:

I-

solicitar a politica de aplica9ao dos recursos ao Conselho
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Municipal do Idoso;

lt-

submeter ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso

demonstrativo contebil da movimentaqeo financeira do Fundo;

III - assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos

das

despesas do Fundo;

IV-

outras atividades indispensaveis para o gerenciamento

do Fundo.

capitulo Il
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS
Art. 19.
Direitos

Para a

primeira instalaqao do Conselho Municipal de

do ldoso, o Prefeito Municipal

convocara,

por meio de edital,

os

integrantes da sociedade civil organizada atuante no campo da promogio e defesa
dos direitos do idoso, que serio escolhidos em f6rum especialmente realizado para

este fim, a ser realizado no prazo de trinta dias ap6s a publicagio do referido
edital, cabendo is convocagoes seguintes

i

Presid6ncia do Conselho.

Art. 20. A primeira indicagao dos

representantes

governamentais sere feita pelos titulares das respectivas Secretarias, no prazo de

trinta dias apds a publicaqeo desta

Art. 21.

Ler.

O Conselho

Municipal de Direitos do ldoso elaborarii

o seu regimento interno, observando-se as Normas instituidas pelo

Conselho

Nacional dos Direitos dos ldosos (CNDI), no prazo meximo de sessenta dias a

contar da data de sua instalagao, o qual serd aprovado por ato pr6prio,
devidamente publicado pela imprensa oficial, onde houver,

e

dada ampla

divulgagio.

Paragrafo

inico. O regimento interno dispore sobre

o

funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, das atribuig6es de seus membros,
entre outros assuntos.
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Art.22.

Esta Lei entra em

de sua publicageo.

22 de junho de 2015.
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