
PRO」 ETO DE LEI N・ 02,2017

EMEITA: Cna o Conselho l\4unicipal do ldoso - CMI do

Municipio de Vertentes, Estado de Pernambuco, e da oufas

providenci6.

O PREFEITO DO IIIUNICIPIO OE VERIEIITES, ESTAOO DE

PERilAllBUCo, no uso das atribuicoes inerentes ao cargo que ocupa e tendo em vista o

permissivo legal conlido na Lei organica desE Municipio; bem corno em atengao a Lei Federal

n' 8.U494 subneb a 4reciaqao e posterior 4rovaoao do Poder Legislalivo Municipal, o

seguinte Projeto de Lei:

Art l" Fica criado o Conselho Municipal do ldoso - Cl,ll, como 6rgeo deliberalivo, consultivo e

controlador das acoes, em todos os niveis, dirigidas a protegio e a defesa dos direihs do ido6o.

Parigralo 0nico. O Conselho Municipal do ldoso - CMl, corno Orgao pertencenh a eshltrra

organizacional do Poder E(ecutivo, fca vinculado e Secretaria Municipal de Assist€ncia Social.

Art. ? Compete ao Conselho Municipaldo ldoso:

l- elaborare aprovar seu regimento interno;

ll-formular, acompanhae fscalizar a politica do idoso, a partir de estudos e pesquisas;

lll - participar da elaboraqSo do diagn6stico social do Municipio e aprovar o Plano lntegrado

Municipaldo ldoso, garantindo o atendimenh integralao idoso;

lV - aprovar programas e poetos de acordo com a Polilica do ldoso em arliculaCao com os

Planos Setoriais;

V - orientar, fiscalizar e avaliar a aplic4So dos recursos orqarnenterios do 'Fundo Municipal

AssistCncia Social', conforme preve o artigo 8o, inciso V, da Lei Federal no 8.842/94;
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Vl - zelar pela ehliva descenfalizaqao polltico-administrativa e pela coprticipacao de

organizae6es representatjvas dos idosos na formulacao de Politicas, Planos, Programas e

POetos de Atendirnento ao ldoso;

Vll - atuar na definiqeo de altemalivas de atenqeo e sa0de do idoso nas redes p0blica e privada

conveniada de servi9os ambulahriais e hospitalares com atendinEnto integral;

Vlll - acompanhar, controlar e avaliar a execugeo de convenios e contratos das Enlidades

Ptblicas com Entidades privadas flanf6picas, onde forem elicados recursos priblicos

govemarrEntais do Municipio, Estrdo e Uniao;

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

X - propor aos drgeos da adminisftgao p0blica munbipal a inclusao de recursos fnanceios na

proposta orCarnent ria destinada a execuqeo da Polilica do ldoso;

Xl - acompanhare fscaliza a aplicagao dos recursos fnanceiros n6 di€rsas ereas, destinados

a execuqao da Politica ilunicipal do ldoso;

Xll- oportuniza processos de conscientzagao da sociedade em geral, com vistas a vabdzaQao

do ldoso;

Xlll - aticular a inbgraqao de entidades govemamentais e naegovernarEnlais que atua na

erea do idoso.

Art. 3" 0 Conselho [,lunicipal do ldoso - CMl, sera corposh de 08 (oito) consetheiros titulares e

seus respeclivos suplentes, os quais apresentam paritariamente instituiCoes govemamentais e

nao governamentais, sendo:

l- 01 (um) repres€ntante da Secretaria da Assistoncia Social;

ll- 01 (um) representante da Secretaia da Satde;

lll - 01 (um) representante da Secretrria da Educagao Cuhura e Esporbs;

lV - 01 (um) representante da Secretaria de Viaq5o Obras e Urbanismo;

V - 04 (quafo) representanbs dos orgeos n& governanentais, eleitos em FOrum pr6prio.

⌒

Art 4o 0s refesentantss das Oganiza@es Governanentais serao indicados, na condi0fu

titular e suplente, pelos seus Orgeos de origem.
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-&t tr As organizagoes neo govemamentais serao ebitas, bienalmente, titulares e suplenbs,

em F6rum especialmente mnvocado paa este fm pelo Preleih Municipal com 30 (finta) dias de

antecedencia, obs€rvandlse a represenhqao dos diversos segmenhs, confoflne o artigo 30,

sob fscalizaqao d0 Minist6rio P0blico Estadual.

Prr{gralo Unico. As organizaqo€s nao govemarnenbis eleitas tereo prazo de 10 (dez) dias

para indic seus representanbs titular e suplente, e neo o fazendo sereo suboti{uldas por

organizaqeo suplente, pela ordem de \otageo.

Art 60 0s conselheiros titulares e respectivos suplenbs, indicados pelos 6rgaos governamentais

e neo governamentais serao designados por ato do Preftito Municipal, ataves de Portaria,

cabendclhe tamb6m destrtuilo, sempre que fabs relevantes de viola9eo hgal ocorerem a julzo

do PlenArio do Conselho.

Art f A funqeo de conselheiro do CMl, nao remunerada, tem careEr relevanb e o seu exercicio

6 consid€rado prioriterio, justificando as ausencias a quaisquer outros servicos, quando

determinadas pelo corparecimento As suas Assembldas, reunioes ou outras parlicipacoes de

inbresse do Conselho.

Par6grdo linico. 0 Regimenb lnbrno do Conselho Municipal do ldoso estabelecera a bma do

ressarcimento de despesas, adianhrnenbs ou pagamenbs de diarias aos seus rnembroo e aos

servidores a seu sefviio.

Art tr 0 Mandab dos Conselheiros do CMI 6 de 02 (dois) anos, podendo haver a recondqao

ou reeleiqeo.

Parlgrdo Unico. Nas ausOncias ou impedirnenhs dos Conselheiros titulares asumirao os seus

respectivos suplenbs.

Art. $ Perdere o mandato, sendo vedada a recondu0ao para o mesmo mandato, o consel

que,ぃo exercにlo da tlulaldade,faltar a 03に ёs)AssemЫ das Ordna‖ as

(SeiS)alemadas,sJvolusmcatva aprovada em Assemuda ceral
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$ '1" Na perda do mandato de conselheiro titular, de 6rgao governamental, assumira o seu

suplente, ou quem for indicado pelo 6rgao representado para substitui-lo.

0 20 Na perda de mandato de conselheiro titular, de 6rgao neo governanEntal, assumira o

respectivo suplente e, na falta deste, cabere a entidade suplenb pela ordem numerica da

supEncia, indicar um conselheiro titular e respectivo suplente.

Art. 10. 0 Regimento lnterno do Conselho Munbipal do ldoso tera sua esfutura adminisbativa

defnida pelo seu Regimenh lnterno.

Art. 11. A Secretaria a qual se vincula o Cl\rl compete coordenar e executar a Politca do ldoso,

elaborando diagnosticos e o Plano lntegrado Municipal do ldoso em parceria com o Conselho.

Art.'12. As organizagoes de Assistencia Social responsaveis por execuq& de programas de

atendimento aos idosos deve submeter os mesmos a apreciaQao do Conselho Municipal do

ldoso.

Art. 13. Cumpre ao Poder Executivo providenciar a alocaqao de recursos humanos, materiais e

fnanceiros necesserios a criaceo, instalaqao e funcionamento do CMl.

Art. 14. Para atendimento das despesas de instalacao e manutenqeo do CMl, fca o chefe do

Poder Executivo autorizado a abrir credito especial, podendo, para tanto, movimentar recursos

dentro do orgarnenh, no presente exercicio.

Art. 16. 0 Conselho l\4unicipal do ldoso elaborara o seu Regimento lnterno, que regulara o seu

tuncionamento, e colocar, em vota9ao ataves de Assembleia Geral.

S 1" 0 regimento interno, aprovado pelo Ct!I, sera homologado por Decreto do Prefeito

Municipal.

$ 2" - Qualquer alteraeeo postedor ao regimento interno depender6 da deliberageo de, nq

minimo,23 (dois tercos) dos Conselheiros do C[rl e da homologaqao por Decreto do
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Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

2017

i em 13 de Janero de
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