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LEI N" §06
DE 11 DE FEWREIRO DE 1.999a

uCria o CONSELHO MUNICIPAL
DOS DTRETTOS E PROTEÇÃO DO
IDOSO e ü outras providênciosu.

O PREFEITO MANICIPAL DE ITÁBAIANINTIA,

Faço sabq que a Cânura Municipol de Vereadorx de
Itabaianinha aprwou e eu sanciono a squtnte Lei:

ArL I" - Fica instituído o Conselho Mmicipol dos Direitos e

Proteção do ldoso, como órgão connrltiva, deliberativo e normativo da política de
promoção, prote$o e dcfew fus direitos & idoso, vinailda á Secrefiiria Municipal de
Aúo Suial, com observância dos prilrcípios e diretrizes estabelecidas pela Lei Federal
n" 8.842, de 04 fu jorciro de 1.994.

Art. 2" - O Conselln Mmicipl dos Direitos e ProteSo do ldoso
reger-seá pelo diryosto nesta I*i, pelo Ete dispuser o seu Regimento Interno e pelas
outras dispsições legois Ete lheforem qlicáveis.

Art. 30 - Compete ao Canselln Mmicipal dos Diretos e Proteção
do ldaso:

I -fonrult política de promoção, protefio e dcferu dos direitos
do idoso, bem como controlar efiscalizu a stut execufio;

II e avaliu a proposta orçmtentária do
Municipio, no que se refere aa aterdimento dos direitos do idoso,
irdicurfu múificações rucessdrias à ansecação do reryectiva
política;

il - estabelecer prioridades de atuaçfu e critérios para d
utiliry:ao dos rectrsos, progrerns e ações & assistência ao
ido&, bem comofixalizu a suít qlicqÃo;
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U - acomryrtwr a concessão de auxílios e rubvenções a

entifudes poticalmes, atuantes no aterdimento do idoso;

v zelar peta eÍetivaçãa da &scentralização polítieo-

úninistrativa da 
- 

WticiWfio porytlü' por meio de

orgonizações represàntativas, nos pluros e progrcÜnas dc

atetdimento aos direitos da tdaso;

W - propicim apoio técnico as entiddes nãogovernaneníais

figãs ao idon, no sentida de tornq efetivos-os princípios' as

ãretrizes e os direitos esnbelecidos w Lei orgdnica do

Assistêrcia fuial;

WI - pronover proteçãoiurídicosocial fu idoso;

Wfi - oferecer rubsídios ot Íazer proposiçõe-s ao .fverno
Mmicfpal, obiettvwdo ryrÍeiçmr a legislaç'ão pertinente à

potítica de atetdimento aos üreitos do idoso;

IX - prornver wnpúns de formação fu opinião sobre os

direitos assegArdai ao idoso, bem como incentivar e qoiar a
realimçÃo d, eventos, esudas e pesqtims no comPo do

promqão, protefio e defew doidoso;

X - receber, qreciu e nanifestu-se mbre as demúncias e

queixasforurulattas a respeito dos üreitos dos idosos;

il -elaboro e qrovü o seu Regimeníolntcrrn;

)u - ryrovw, de rcordo com os criterios esnbelecidos em seu

Reginento Inferno, o cú5trantento de entifus de defew oa de

atàdtmento aos direitos do idos;
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ruI - exercer autras atividdes regulues Ete objetivem a

promoção, protefio e defesa dos direitos doidoso'
'Art. 

4õ - O-Canselho Minicipol dos Direitos e Protefio do ldoso

será integrdo por 08 (aito) membros fifulares e iespctiws nrplenÍes, compreenderdo

representuúes dos seguintes orgãos e entiddes:

PIÊ}!Iil'TT f,UXICIRTT DE

ÁRH GOVERNAMET{TÁL:

a) 0I (um) representoúe da Secretario Municipal da Ação

Social;
b) 0t (am) rePresentrmte da Secretorta Municipl de Mucaúo:
,) 01'(um) ripresentutte da Secrenria Municipl de kúde:

ô At'fun) ripresenrurp da Cdmsa tuíunicipol dc Yereadores;

ÁRE4 t tÃo<,oYnntutantrlt :

a) 0I (um) rePresentqrte de Aswiqão;
A 0I @n) ,àPoont*ru dos gruPs de idosos;

c) 0l (am) representcürte das igrejas;

ô 0I fu*) representote dos profissioruis fu wea de Mtcação'

Paágrofo (Jnico - O s órgãos que, W EtalEter motiw'

rem*tciwem r rrr rrpriirít*t t ou deixorem de existir, deverfu ser substittrídos' por

órgfus ou entÍdades representatiws do respectiw eletiw Wlos demais membros do

mesma Conselho.

Art. 5o - Os membros titalses do Cowlb Mankipl dos

Direitos e Proteção rc ldoso, e respectivos suplentes, yrão fudicados rc Seeretario

Municipl fu Áfio sn ot, , **"ão peto PreÍeito do Manicipio, devedo a irúicação

observar o se guinte forma:

I pelos titaloes dos respectivos órgãos e entidúcs

governonentois;
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il- pelos Presidentes ou titulores dos entifudes não-

governcúnenÍal, qós liwe àscolho pela respectiw entidde'

panígrofo Único - A ittdicação dos membros do conselho, a que

se reÍere e§e artigo, aewía íer efetuda ate o décimo dia útil do mês subsequente ao

da publicação de sta Lei.

Art. 6o - Os Conselheiros tituloes e os flplentes rryesenlantes

dos ótgãos e entiffies goverraonentais, serão nomeados Wa ury mandato Ere não

pderã ser wperii a"04 (ryatra) orros consecutivos, pdendo, no ent&7lo' ser

desiaifus a qmlquer temP.

Art. 7o - Os Conselheiros titalares e $plentes representertes das

mmfuo rye não pderá ser

igualperíúo.

Art. 8o - A Pre§dêttcia e vice-presidência do Conselln MuniciPal

dos Direitos e ProteSo do Idafi caberão aos membros queforem escolhidos Pelos seus

integrontes, por maioria absolun de votos, Wa nm mmdato de 02 anos, podendo ser

re condtrzido s Por igualperíúo.

Art. go - O derempenho do fimção de membro do Conselho

Municipt fus Direras e Proteção do ldoso sera cõ*derdo como serttiço relevonte

;;;;d" rc Municipio e rtu terá qntErer fiW e remtneraÇtu'

Art,I0_oConseltnMmicipaldasDirertoseProteçãodoldoso
contrá com uma kcretçia Execativa, ge deiewolvu-rá as attviddes técnicas e

aàninistrativas nece ssffias ao san furciorwnento e atuação'

Art. II - As rnrmas dc ftmciorwnento e atuqão do Conselho

Municipl dos Direins e Proteçfro ao ldosoi é do sua Secretryia Exeantiva' serão

disciplirús ern seu Regimento *yo, rye dewr-a se:.aprodo por Resolução do

conselha, * pr*o a" àí $ro*n) dias contdos da publicação desÍa I'ei.

Árt. t2 _ As attviMes de ryio úninistratiw, flecesffle$ cn

derempenho dos traballrcs, relotiws aofimciotwnento e atuafio do conselho
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prestús pela Secrettia Municipl fu AçÃo fuial'

Art. t3 - Poa atender as despews necesúrias à instalação,

mürutettÃo e operrcionalização b Conseltn Maniiipl dos Direitos e Proteção do

Ido;, rtca o Pder Exeantiw autorizado a abrir, no pre*nte excrcício' tu Orçanento

ao *t i"qriq crédtto erycial no valor de dé R8 t.OaO,OO Qrwn nil reais), obsertodo

o diryasto rp Art. 43 fu'Lei Federal n" 4.320, de 17 de moço de 1964.

Art.14_k4l,eientrgáemvigortufutadsnapublicação.

Art. 15 -Rewgon'se as diqosiçfus em contrffio'

GÁBINETE DO PREFETTO MUNICIPÁL

ITAB,4ANINHA(SE), EM 11 DE FEWkHRO DE 199e'

DE

TOALDO DE CARV'AIf,IO
Prefeito Munidqol

EMMIEMM
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