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LEI N° 357/2021, DE 10 DE JUNHO DE 2021.
CNPJ:  01.493.998/0001 -76

DISP6E      SOBRE      A      CRIActo       DO
CONSELH0  MUNICIPAL DE  DIREITOS  DA

PESSOA  IDOSA,  DO  FUNDO  MUNICIPAL

DA     PESSOA     IDOSA     E     DA    OUTRAS

PROVIDENCIAS.

A Camara Municipal de Campos Verdes,  Estado de Goias, aprova e

eu,  Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

cApiTUL0 I
D0 CONSELH0 MUNICIPAL

DE  DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art.   19.   Fica   criado   o   Conselho   Municipal   de   Direitos   da   Pessoa   ldosa   -   6rg5o

permanente, paritario, deliberativo, formulador e controlador das poli'ticas pdblicas e

a¢6es voltadas para a pessoa idosa no ambito do Municipio de Campos Verdes.

Art. 29. Compete ao Conselho Municipal de Direitos da  Pessoa ldosa:

I.  Zelar  pela  implanta¢5o,  implementa¢5o,  defesa  e  promocao  dos  direitos  da  pessoa     t

idosa;

11.  Propor,  opinar  e  acompanhar  a  cria¢ao  e  elaboracao  da  lei  de  cria¢ao  da  Politica

Municipal da Pessoa ldosa;

Ill.  Propor,  formular,  acompanhar,  fiscalizar  e  avaliar  as  politicas  e  ac6es  municipais

destinadas a  pessoa idosa, zelando pela sua execu¢ao;

lv.  Cumprir  e  zelar  pelas  normas  constitucionais  e  legais  referentes  a  pessoa  idosa,

sobretudo a Lei Federal ng 8.842, de 04/01/94, a Lei Federal n9 10.741, de 01/10/2003

(Estatuto do ldoso);

V.  Denunciar a  autoridade  competente  e  ao  Minist6rio  Pdblico  o  descumprimento  de

qualquer urn dos dispositivos legais elencados no item anterior;
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VI.    Receber   e    encaminhar   aos   6rg5os   competentes    as    peti¢6es,    dendncias   e

reclama¢6es   sobre   ameasas   e   viola¢5o   dos   direitos   da   pessoa   idosa   e   exigir  das

instancias competentes medidas efetivas de prote¢5o e repara¢ao;

Vll.  Propor,  incentivar  e  apoiar  a  realizacao  de  eventos,  estudos  e  pesquisas voltados

para a promocao, protec5o, e a defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da

pessoa  idosa;

Vlll.  Propor  aos  poderes  e  autoridades  competentes  a  cria¢ao  do  fundo  especial  da

pessoa idosa nos termos do Capl'tulo 11 desta Lei;

lx.  Elaborar  e  aprovar  o  plano  de  ac5o  e  aplica¢5o  dos  recursos  oriundos  do  fundo

especial  Municipal da  Pessoa  ldosa,  bern como acompanhar e fiscalizar sua  utilizacao e

avaliar os resultados;

X.  Elaborar seu  regimento interno;

Xl. Participar ativamente da elaboracao das pecas or¢ament5rias municipais:  Plano

Plurianual  (PPA)  Lei  de  Diretrizes Orcament5rias  (LDO)  e  Lei  Orcament5ria Anual  (LOA),

assegurando  a  inclus5o  de  dotacao  or¢ament5ria  compativel  com  as  necessidades  e

prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento;

Xll.    Divulgar   os   direitos   das   pessoas   e   idosas,   bern   como   os   mecanismos   que

asseguram tais direitos;

Xlll.    Convocar    e    promover    as    conferencias    de    direitos    da    pessoa    idosa    em

conformidade com o Conselho Nacional de Direitos do ldoso (CNDl);

XIV.  Realizar outras  a¢6es  que  considerar necessarias  a  prote¢ao  do  direito  da  pessoa

idosa.

Art.  39. Aos  membros do Conselho  Municipal  de Campos Verdes de  Direitos da  pessoa

idosa    sera    facilitado    o    acesso    aos    diversos   setores   da    administra¢ao    ptlblica,

especialmente  aos  programas  prestados  a  popula¢ao  idosa,  a  fim  de  possibilitar  a

apresenta¢ao  de  sugest6es,  propostas  e  ac6es,  subsidiando  as  politicas  de  acao  em

cada area de interesse da pessoa idosa.
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Art.  49.   0  Conselho  Municipal  de   Direitos  da   Pessoa   ldosa   e  composto  de  forma

paritaria  entre  o  poder  pdblico  municipal  e  a  sociedade  civil,  e  sera  constitul'do  por 5

(cinco) representantes de cada:

I   -   Representantes   do   Poder   Pdblico   Municipal   que   tenham    interface   com   a

problematica da pessoa idosa;

11 -Representantes da sociedade civil;

§  19  -  Os  Conselheiros  de  que  trata  o  inciso  I  serao  indicados  pelo  Prefeito  Municipal

dentre   pessoas   de   comprovada   atuacao   na   defesa   dos   direitos   dos   idosos.   Nao

existindo funcionario com  esse  perfil, que seja  indicado aquele que  queira  se  envolver

com a causa.

§   29  -  Os  Conselheiros  de  que  trata  o   inciso   11  ser5o  indicados,   representantes  de

entidades  n5o  governamentais  representantes da  sociedade  civil  atuantes  no  campo

da  promoc5o  e  defesa  dos  direitos  ou  ao  atendimento  da  pessoa  idosa,  legalmente

constituida e em regularfuncionamento ha mais de 01 (urn) ano;

§ 39 - Na falta da indicacao e/ou  de que trata o § 29,  podera ser composto o conselho

por   entidades   da   sociedade   civil   organizada   legalmente   constitui'da   em    regular

funcionamento  h5  mais de 01  (urn)  ano,  que ser5o  disponibilizadas as vagas  mediante

chamamento ptlblico das interessadas em participar.

§49   Cada   membro   do   Conselho   Municipal   de   Direitos   da   Pessoa   ldosa   ter5   urn

suplente.

§59  Todos  os  membros  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  ldosa  e  seus

respectivos   suplentes   ser5o   nomeados   pelo   Prefeito,    respeitadas   as   indicag6es

previstas nesta  Lei.

§69   Os   membros   do   Conselho   terao   urn   mandato   de   dois   anos,   podendo   ser

reconduzidos   por   urn   mandado   de   igual   periodo,   enquanto   no   desempenho   das

fun¢6es ou cargos nos quais foram nomeados ou indicados.
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§79  0  titular  de  6rgao  ou  entidade  governamental  indicar5  seu  representante,  que

poder5 ser substitufdo, a qualquer tempo, mediante nova indica¢5o do representado.

§89 As entidades  nao governamentais serao eleitas em f6rum  pfoprio,  especialmente

convocado    para    este    fim,    sendo    o    processo    eleitoral    acompanhado    por    urn

representante do Ministerio Pdblico.

§99   Cabers   as   entjdades   eleitas   a   indica¢ao   de   seus   representantes   ao   Prefeito,

diretamente,    no   caso   da    primeira   composi¢ao   do   Conselho   Municipal,   ou    por

interm6dio  deste,  tratando-se  das  composi¢5es  seguintes,  para  nomeacao,  no  prazo

de  20  (vinte)  dias  ap6s  a  realizagao do  F6rum  que  as elegeu, sob  pena  de substituicao

par entidade suplente, conforme ordem decrescente de vota¢5o.

Art.  59.  0  Presidente  e o Vice-Presidente do  Conselho Municipal de  Direitos da  Pessoa

ldosa   ser5o   escolhidos,   mediante  votacao,   dentre  os  seus   membros,   por  maioria

absoluta,   devendo   haver,   no   que   tange   a   Presidencia   e   a   Vice-Presidencia,   uma

alternancia  entre  as  entidades  governamentais  e  nao-governamentais  a  cada   nova

mandato.

§19 0 Vice-Presidente do Conselho Municipal de  Direitos da  Pessoa  ldosa substituira  o

Presidente  em  suas  ausencias  e  impedimentos,  e,  em  caso  de  ocorrencia  simultanea

em  relacao aos dois, a presidencia sera exercida pelo conselheiro mais idoso.

§29  0  Presidente  do Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  ldosa  podera  convidar

para   participar   das   reuni6es   ordinarias   e   extraordinarias   membros   dos   Poderes

Executivo,  Legislativo  e Judici5rio,  e do  Ministerio  Pdblico,  alem  de  pessoas  de  not6ria

especializacao em assuntos de interesse da pessoa idosa.

Art.  69.  Cada  membro  do  Conselho  Municipal  tera  direito  a  urn  dnico  voto  na  sess5o

plenaria, excetuando o Presidente que tambem exercera o voto de qualidade.

Art.  79.  A func5o  do  membro  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  ldosa  nao

sera remunerada e seu  exercfcio sera considerado de relevante interesse pllblico.
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Direitos  da  Pessoa  ldosa  perderao  essa  condi¢ao  quando  ocorrer  uma  das  seguintes

situac6es:

I. extin€ao de sua base territorial de atuacao no Municipio;

11.   irregularidades   no  seu   funcionamento,   devidamente   comprovadas,   que  tornem

incompati'vel a sua  representacao no Conselho;

Ill.    aplicac5o    de    penalidades    administrativas    de    natureza    grave,    devidamente

comprovada.

Art. 99.  Perdera o mandato o Conselheiro que:

I. desvincular-se do 6rgao ou entidade de origem de sua representa¢ao;

11. faltar a tres reuni6es consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa;

111.  apresentar renllncia ao plen6rio do Conselho,  que sera  lida  na  sessao seguinte a de

sua recep¢5o na Secretaria do Conselho;

lv. apresentar procedimento incompativel com a dignidade das func6es;

V. for condenado em senten¢a irrecorrivel, por crime ou contravencao penal.

Art.   log.   Nos  casos  de  rendncia,   impedimento  ou  falta,  os  membros  do  Conselho

Municipal     de     Direitos    da     Pessoa     ldosa     ser5o    substitui'dos     pelos     suplentes,

automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos.

Art.  119.  Os  6rg5os  ou  entidades  representadas  pelos  Conselheiros  faltosos  dever5o

ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.

Art.  12.  0  Conselho  Municipal  de  Djreitos  da  Pessoa  ldosa  reunir-se-a  mensalmente,

em carater ordin5rio, e extraordinariamente, por convoca¢5o do seu Presidente ou por

requerimento da maioria de seus membros.

Art.  13.  0  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  instituira  seus  atos  por  meio  da
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Art.14.  As sess6es do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  ldosa  ser5o  pt}blicas,

precedidas de ampla divulga¢ao.

Art.  15.  A  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social  proporcionar5  o  apoio  t6cnico-

administrativo  necessario  ao  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de  Direitos  da

Pessoa  ldosa.

Art.    16.    Os   recursos   financeiros   para   implanta¢5o   e   manuten¢ao   do   Conselho

Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  ldosa  serao  previstos  nas  pecas  orsament5rias  do

Municipio, possuindo data€6es pr6prias.

cApiruLO ii

DO FUNDO  MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Art.   17.   Fica  criado  o  Fundo  Municipal  da  Pessoa  ldosa,  instrumento  de  captacao,

repasse   e  aplica¢5o  de   recursos  destinados  a   propiciar  suporte  financeiro   para   a

implanta¢5o,  manuten¢5o  e  desenvolvimento  de  planos,  programas,  projetos e  a¢6es

voltadas as pessoas idosas no Munici'pio de Campos Verdes.

Art.18. Constituir5o receitas do  Fundo Municipal da Pessoa  ldosa:

I. dota¢ao orcamentaria do Munici'pio;

Ill. as resultantes de doac6es do Setor Privado, pessoas fl'sicas ou juridicas;

lv.    os    rendimentos    eventuais,    inclusive    de    aplica¢5es   financeiras   dos    recursos

disponl'veis;

V. as advindas de acordos e convenios;

Vl. as provenientes das multas aplicadas com base na  Lei ng 10.741 de 17/10/2003;

VII. outras.
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Art.   19.   0   Fundo   Municipal   ficara   vinculado   diretamente   a   Secretaria   Municipal

Assistencia  Social,  tendo  sua  destinac5o  liberada  atrav6s  de  projetos,  programas  e

atividades  previstos  no  plano  a¢5o  e  aplicac5o  aprovado  pelo  Conselho  Municipal  de

Direitos da  Pessoa  ldosa.

§19   Sera   aberta   conta   bancaria   especl'fica   em   instituic5o   financeira   oficial,   sob   a

denominacao   ''Fundo   Municipal   de   defesa   dos   direitos   da   pessoa    idosa",   para

movimentac5o  dos  recursos  financeiros  do  Fundo,  sendo  elaborado,  mensalmente

balancete   demonstrativo   da   receita   e   da   despesa,   que   devera   ser   publicado   na

imprensa oficial, onde houver,  ou  dada ampla divulga¢5o  no caso de inexistencia, ap6s

apresenta¢ao e aprova¢5o do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa  ldosa.

§29 A contabilidade  do  Fundo  tern  por objetivo  evidenciar  a  sua  situacao  financeira  e

patrimonial, observados os padr6es e normas estabelecidas na legislac5o pertinente.

§39  Cabers  a  Secretaria  Municipal  Assistencia  Social  de  Campos Verdes  gerir o  Fundo

Municipal  da  Pessoa  ldosa,  sob  a  orienta¢5o  e  controle  do  Conselho  Municipal  de

CNPJ: 01.493.998/0001 -76

Direitos da  Pessoa ldosa, cabendo ao seu titular:

I. solicitar a politica de aplicacao dos recursos ao Conselho Municipal da Pessoa ldosa;

11. submeter ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa ldosa demonstrativo contabil

da movimentacao financeira do Fundo;

Ill. assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;

lv. outras atividades indispens5veis para o gerenciamento do Fundo.

CApl'TULO Ill

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSIT6RIAS

Art.  20.  Para  a  primeira  instalacao  do  Conselho  Municipal  de  Direitos da  Pessoa  ldosa,

o  Prefeito convocar5,  por meio  de edital,  os  integrantes  da  sociedade civil  organizada,

atuantes  no  campo  da  promocao  e  defesa  dos  direitos  da  pessoa  idosa,  que  ser5o

escolhidos em f6rum especialmente realizado para este fim, a ser realizado no prazo

de trinta dias ap6s a publica¢ao do referido edital, cabendo as convoca¢6es seguintes a
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Art.   21.   A   primeira   indica€ao   dos   representantes   governamentais   sera   feita   pelo

Prefeito,  no prazo de trinta dias ap6s a publicac5o desta  Lei.

Art.  22.  0  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Pessoa  ldosa  elaborar5  a  seu  regimento

interno,  no prazo  m5ximo  de sessenta  dias  a contar da  data  de sua  instala¢ao,  o qual

sera  aprovado  por  ato  pr6prio,  devidamente  publicado  pela  imprensa  oficial,  onde

houver, e dada ampla divulgacao.

Paragrafo  dnico.  0  regimento  interno  dispora  sobre  o  funcionamento  do  Conselho

Municipal dos Direitos da  Pessoa  ldosa, das atribuic6es de seus membros, entre outros

assuntos.
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CERTIDAO DE PUBLICA

Certifico   e   dou   fe   ,   para   os   devidos   fins   de   comprovag5o   legal,   que   foi
publicado  no  Placard  da  Prefeitura  Municipal  de  Campos  Verdes,  Estado  de
Goi5s,  no  dia   10  de  Junho  de  2021,  devendo  permanecer  o  mesmo  pelo
perfodo  de  10  (dez)  dias,  a  Lei  no  357/2021  de  10  de  Junho  de  2021  que
``DISP6E  SOBRE A CRIActo  DO  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  DIREITOS  DA  PESSOA  IDOSA,  DO

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Campos verdes -GO, aos  10 de Junho de 2021.
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