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LEI N° 089 DE 24 DE ABRIL DE 2012.

“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
À PESSOA IDOSA, CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA (CMDPI) E O FUNDO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA(FMPI) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

MOACIR ANDRADE, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
especialmente tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8842, de 04/01/94 regulamentada 
pelo Decreto nº. 1948 de 3 de julho de 1996, Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 - 
Estatuto do Idoso e a Lei Estadual nº.11863, de 23 de outubro de 1997. Faço saber que Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta Lei dispõe sobre a Política de Atendimento da Pessoa Idosa, no município de 
Itambé e cria o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa bem como estabelece normais gerais de funcionamento dos mesmos.
Art. 2º - O atendimento da Pessoa Idosa no âmbito municipal far-se-á através de:

I – políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer, 
profi ssionalização e outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social da pessoa idosa, em condições de liberdade e dignidade, visando também ao preparo 
para o exercício da cidadania e inserção no mercado do trabalho; 

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles 
que dela necessitem;

III – serviços especiais, nos termos desta lei.
Parágrafo único – Para a adequada execução das políticas públicas de atendimento 

para a pessoa idosa, o Município fornecerá recursos humanos e estrutura técnica, administrativa 
e institucional, necessários ao ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa. 
Art. 3º - Integram a política de atendimento dos direitos da Pessoa Idosa

I – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
II – Fundo Municipal da Pessoa Idosa.

Art. 4º - O Município poderá criar os programas e serviços a que aludem os incisos II e III 
do art. 2º ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado, instituindo e 
mantendo entidades governamentais de atendimento, mediante prévia autorização do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

§ 1º - Os programas serão classifi cados como de proteção aos direitos da pessoa idosa 
§ 2º - Os serviços especiais visam:

a) à prevenção e ao atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

b) à identifi cação e à localização de familiares do idoso em situação de risco 
pessoal e social;

c) à proteção jurídico-social.
Art. 5° A Política Municipal do Idoso tem por objetivo defi nir não só ações e estratégias, bem 
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como mecanismos de acompanhamento, controle e avaliação das ações que garantam os direitos 
sociais da população idosa do Município de Itambé e assegurem a promoção de sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade, além de:

1. Viabilizar formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, integrando-o 
nas demais gerações;

2. Promover a participação e a integração do idoso, por intermédio de suas organizações 
representativas, na formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, 
programas e projetos a serem desenvolvidos;

3. Priorizar o atendimento ao idoso, por meio de suas famílias, em detrimento ao atendimento 
institucional, à exceção daqueles que não possuam condições de garantir sua sobrevivência;

4. Descentralizar as ações político administrativas;
5. Capacitar os recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia, cuidadores de idosos 

e de demais profi ssionais ligados as atendimento ao idoso;
6. Implementar sistema de informações que permita a divulgação da política dos serviços 

oferecidos, dos planos e programas em cada nível de governo;
7. Estabelecer mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo 

sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;
8. Priorizar o atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços;
9. Apoiar estudos e pesquisas sobre as questões do envelhecimento.

Parágrafo Único - Na consecução desta política, cumprir-se-ão as diretrizes da legislação federal 
vigente e a pertinente à Política Nacional do Idoso, como estabelece a Lei Federal n° 8.842, de 4 
de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto Federal n° 1.948, de 3 de julho de 1996.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e Diretrizes

Art. 6° Na execução da Política Municipal do Idoso, observar-se-ão os seguintes princípios:
1. O dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar ao idoso todos os direitos 

inerentes à cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, bem-estar e direito à vida;

2. O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos;

3. O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;
4. O idoso deve ser o principal agente e o destinatário das informações a serem efetivadas 

mediante essa política;
5. As diferenças econômicas, sociais e, particularmente, as contradições entre o meio rural 

e o urbano, deverão ser observadas pelo poder público e pela sociedade em geral, na 
aplicação desta lei.

Art. 7° Para viabilização dos objetivos da Política Municipal do Idoso, com base na especifi cidade 
da população idosa do Município de Itambé, serão disponibilizados atendimentos nas seguintes 
áreas:

1. De Promoção e Assistência Social;
2. De Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
3. De Saúde 
4. Programas/Serviços de inclusão do idoso no mercado de trabalho 
5. Justiça;
6. De Previdência Social
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CAPÍTULO III
Dos Serviços Públicos

SEÇÃO I
Da Promoção e Assistência Social

Art. 8° A implantação da Política Municipal do Idoso é competência dos órgãos públicos e da 
sociedade civil organizada, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa  Idosa  não 
só a coordenação, acompanhamento e avaliação dessa política, bem como o monitoramento 
técnico dos profi ssionais envolvidos.

§1°. Para o alcance da fi nalidade desta Lei, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa promover as articulações necessárias à implementação da Política Municipal do 
Idoso junto às demais unidades administrativas do Município de Itambé.

§2° As Secretarias das áreas de Promoção e Assistência Social, Saúde, Educação, 
Trabalho, Previdência Social, Habitação, Urbanismo, Cultura, Esporte e Lazer devem elaborar 
proposta orçamentária, no âmbito de suas competências, visando à execução de projetos, obras 
e fi nanciamento de programas municipais compatíveis com a Política Municipal do Idoso.

Parágrafo único. As informações e orientações sobre os direitos e serviços prestados à 
população idosa serão divulgadas por meio dos veículos de comunicação do município, através 
de fl yer e outros.

SEÇÃO II
Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Art. 09° Objetivando facilitar aos idosos o acesso ao processo de produção e fruição de bens 
culturais compete à Secretaria Municipal de Educação:

I – Implantar programas de alfabetização para idosos;
II – Inserir temas transversais sobre a Pessoa Idosa no currículo da rede    municipal de 
ensino;
III - Desenvolver programas educativos e, em especial, utilizar os meios de comunicação, 
a fi m de informar a população sobre o processo de envelhecimento;
IV – Adequar os currículos, as metodologias e os materiais didáticos aos programas 
educacionais destinados aos idosos.
V-Promover atividades culturais para idosos, na condição de público e/ou produtor;
VI-Veicular informações que estimulem o acesso do idoso a eventos culturais (cinema, 
teatro, etc.);
VII-Fomentar a continuidade e a identidade cultural dos idosos, fortalecendo a relação 
entre gerações, mediante a valorização do registro da memória e da transmissão de 
informações das atividades dos idosos à sociedade em geral;
VIII-Estimular a participação dos idosos em caminhadas e outras atividades físicas, 
visando à melhoria de sua qualidade de vida, resultando no envelhecimento com saúde;
IX-Incentivar a criação de programas de lazer, esporte, turismo e atividades físicas que 
proporcionem a melhoria da qualidade de vida do idoso e estimulem sua participação na 
comunidade.
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SEÇÃO III
Da Saúde

Art. 10° Buscando garantir a atenção integral à saúde do idoso, considerada como o conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde, 
compete à Secretaria Municipal de Saúde:

1. Ampliar e fortalecer os programas destinados aos idosos nos centros de saúde e unidades 
básicas de saúde,

2. Cumprir as normas e diretrizes dos serviços geriátricos e hospitalares;
3. Sensibilizar as unidades hospitalares e Postos de Saúde sobre a prioridade no atendimento 

ao idoso;
4. Promover e realizar cursos de aperfeiçoamento e especialização para os profi ssionais de 

geriatria e gerontologia;
5. Apoiar e incentivar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinados 

agravos à saúde do idoso, com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação;
6. Capacitar agentes comunitários para o atendimento ao idoso;
7. Ampliar serviços de reabilitação no município;
8. Manter e melhorar a capacidade funcional do idoso;
9. Elaborar normas de serviços geriátricos e gerontologos.

SEÇÃO IV
Do Ministério Público: 
Art.11. Encontram-se expressas no Estatuto do Idoso as atribuições conferidas ao órgão 
do       Ministério Público, como a legitimidade para requer e determinar medidas de proteção, 
a fi scalização das entidades governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso, 
entre outras elencadas no artigo 74 do mesmo estatuto.

SEÇÃO V
Da Previdência Social

1. Informar os direitos previdenciários e assistenciais dos idosos:
2. Criar programas municipais de preparação para a aposentadoria, e apoiar as entidades 

públicas e privadas que desenvolvam serviços dessa natureza, identifi cando-as e 
prestando lhes o suporte e apoio necessário.

SEÇÃO VI
Dos Órgãos, Programas/Serviços de inclusão do idoso no mercado de trabalho

Art. 12º Compete aos órgão/coordenações que ofertem serviços de qualifi cação profi ssional e 
geração de emprego e renda, 
          1. Criar mecanismos que impeçam a discriminação do idoso no mercado de trabalho e 
favoreçam a geração de emprego e renda, destinados à população idosa.
           2. Desenvolver programas de reinserção da pessoa idosa no mercado de trabalho;

CAPÍTULO IV
Da Criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Art. 13º. Fica criado o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI – órgão 
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permanente, paritário, consultivo, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas 
e ações voltadas em todos os níveis, dirigidas à proteção e a defesa dos direitos do idoso, no 
âmbito do Município de Itambé.

Parágrafo Único. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI como órgão 
pertencente à estrutura organizacional do Poder Executivo fi ca vinculado ao órgão gestor da 
política de Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social.

CAPÍTULO V
Dos Princípios e das Diretrizes

Art.14º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reger-se-á pelos seguintes princípios:

I - Dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar a pessoa idosa todos os 
direitos da cidadania e garantir a sua plena convivência familiar e participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, seu bem estar e direito à vida;

II – Tratamento a pessoa idosa sem discriminação de qualquer natureza;
III - Fortalecimento e a valorização dos vínculos familiares, de modo a evitar o abandono 
da pessoa idosa ou internações inadequadas e/ou desnecessárias em estabelecimentos 
asilares;
IV - Formulação, coordenação, supervisão e a avaliação dos serviços ofertados, dos 
planos, programas e projetos no âmbito municipal;
V - Criação de sistemas de informações sobre a política e os recursos existentes na 
comunidade bem como seus critérios de funcionamento.

CAPÍTULO VI
Da Competência

Art. 15º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: 

I – Formular, acompanhar, fi scalizar e avaliar a Política Municipal dos Direitos      da 
Pessoa Idosa, zelando pela sua execução;

II– Elaborar e aprovar seu regimento interno
III – Participar da elaboração do diagnóstico social do Município e executar o Plano 
Municipal da Pessoa Idosa, garantindo o atendimento integral a pessoa idosa;
IV – Orientar, fi scalizar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários do “Fundo 
Municipal de Assistência Social”, conforme prevê o art. 8º, V da Lei Federal nº 8.842/94;
V – Zelar pela efetiva descentralização político-administrativa e pela co-participação de 
organizações representativas dos idosos na formulação de Políticas, Planos, Programas 
e Projetos de Atendimento a Pessoa  Idosa;  
VI – Assegurar que as atividades desenvolvidas pela Política Municipal do Idoso garantam 
à pessoa idosa o atendimento priorizado nas redes de serviços públicos
VII-Elaborar e apoiar a capacitação dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde bem como os demais 
profi ssionais do município que atendam os idosos, visando à qualidade do atendimento 
dos mesmos;



7 Diário   Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE  ITAMBÉ

edição disponível no site www.itambe.ba.gov.br

Quarta-feira, 2 de Maio de 2012 - Edição nº 561

Certifi cação Digital

VIII– Acompanhar, controlar e avaliar a execução de convênios e contratos    das Entidades 
Públicas com Entidades privadas fi lantrópicas, onde forem aplicados recursos públicos 
governamentais do Município, Estado e União, nas diversas áreas, destinados à execução 
da Política Municipal da Pessoa Idosa;

IX – Oportunizar processos de conscientização da sociedade em geral, com vistas a 
valorização da Pessoa Idosa;
X– Apreciar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a proposta orçamentária 
anual e suas eventuais alterações, zelando pela inclusão de ações voltadas à política de 
atendimento da pessoa idosa;
XI – Indicar prioridades para a destinação dos valores depositados no Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa, elaborando ou aprovando planos e programas em que 
está prevista a aplicação de recursos oriundos daquele em articulação com as políticas 
setoriais.
XII –  Estabelecer a forma de participação e custeio da Pessoa Idosa enquanto residente 
em entidades de longa permanência para pessoa idosa, fi lantrópica ou casa-lar, cuja 
cobrança é facultada, não podendo exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer 
benefício previdenciário ou de assistência social percebido pela pessoa idosa; 
XIII – Outras ações visando à proteção do Direito da Pessoa Idosa.

Parágrafo único – Aos membros do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa será 
facilitado o acesso a todos os setores da Administração Pública Municipal, especialmente 
às Secretarias e aos programas prestados à população, a fi m de possibilitar a apresentação 
de sugestões e propostas de medidas de atuação, subsidiando as políticas de ação em 
cada área de interesse da pessoa idosa.

CAPÍTULO VII

Da  Composição e seção plenária

Art. 16º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa – CMDPI , é composto de 10 (dez)conselheiros 
titulares e seus respectivos suplentes, os quais apresentam paritariamente e por equidade de 
gênero instituições governamentais e não governamentais, sendo:

Sociedade governamental:
I – Um representante titular da Secretaria da Assistência Social e seu suplente;
II – Um representante titular da Secretaria da Saúde e seu suplente;
III – Um representante titular da Secretaria da Educação e seu suplente;
IV – Um representante titular da Secretaria de Administração e seu suplente;
V- Um representante titular  da Secretária Municipal de Finanças e seu suplente;

Sociedade Civil
 Cinco Representantes e respectivos suplentes de entidades não governamentais  que ofertem 
serviços de atendimento ou promoção  a qualidade de vida aos idosos do município de Itambé 
devidamente cadastradas neste conselho.  
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Art. 17º. Os representantes das Organizações Governamentais serão indicados, pelos respectivos 
gestores dos órgãos citados no art. 17 na condição de titular e suplente, para o mandato de dois 
nos facultada recondução por mais um mandato;

Art. 18º. Os representantes das organizações não governamentais serão eleitas, , titulares e 
suplentes, em Fórum especialmente convocado para este fi m para o mandato de dois anos 
facultada recondução por mais um mandato, com 30 (trinta) dias de antecedência, observando-
se a representação dos diversos segmentos, de acordo com os critérios citados no artigo 4º, sob 
fi scalização do Ministério Público Municipal. 

§1º - Fica o conselheiro suplente da entidade civil ou governamental a deliberar sobre 
pautas da plenárias ou ações do conselho quando houver ausência do Conselheiros titulares 

§2º-Só poderá compor a quadro de conselheiros do CMDPI as instituições que estivem 
devidamente cadastradas no referido conselho

§ -A plenária terá quorum mínimo estabelecido em regimento interno

Art. 19º. Os conselheiros governamentais indicados pelos seus respectivos setores públicos 
e os conselheiros da entidade civil escolhidos por eleição em fórum próprio serão efetivados 
conselheiros após decreto do prefeito municipal cabendo-lhe também, por ato próprio, destituir 
o conselheiro, sempre que fatos relevantes ocorrer avaliados tais fatores pelo juízo do Plenário 
do Conselho

Art.20º. Cada membro titular ou suplente quando na ausência deste do Conselho Municipal terá 
direito a um único voto na sessão plenário.

Art. 21º. A função de membro do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa não será 
remunerada e seu exercício será considerado de relevante interesse público e prioritário, 
justifi cando as ausências a quaisquer outros serviços, quando determinadas pelo comparecimento 
às suas Assembléias, reuniões ou outras participações de interesse do Conselho.

Parágrafo Único: Os membros do conselho perderão essa condição quando ocorrer uma das 
seguintes situações:

I – extinção de sua base territorial de atuação no Município;
II – irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tornem 
incompatível a sua representação no Conselho;
III – aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente comprovada.

CAPÍTULO VIII
Da Presidência

Art. 22º. O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa 
serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus membros, por maioria , devendo haver, no 
que tange à Presidência e à Vice-Presidência, uma alternância entre as entidades governamentais 



9 Diário   Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE  ITAMBÉ

edição disponível no site www.itambe.ba.gov.br

Quarta-feira, 2 de Maio de 2012 - Edição nº 561

Certifi cação Digital

e não governamentais.Quando a presidência for governamental a vice-presidência devera ser 
governamental ou vice-versa. 

§ 1º. O Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa substituirá 
o Presidente quando este estiver impossibilitado de exercer a função. Em caso de ocorrência 
simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida pelo conselheiro mais idoso,que 
deverá convocar os demais conselheiros no prazo de Maximo de trinta dias para nova escolha 
de presidência e vice-presidência.

§ 2° O presidente do conselho deverá publicizar às datas de suas reuniões para garantir a 
presença de membros do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, além de 
pessoas de notória especialização em assuntos de interesse da pessoa idosa e outras pessoas 
da comunidade.

Art.23º- A Presidência e vice-presidência cumprirá mandato de 1 (um) ano, permitida uma única 
recondução, e à ela compete representar o Conselho, dar cumprimento às decisões plenárias e 
praticar atos de gestão.

CAPÍTULO IX
Do Mandato de Conselheiro

Art.24º- O conselheiro cumprirá mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução.

Art. 25º. Perderá o mandato o Conselheiro que:

I – desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação;
II – faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justifi cativa;
III – apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte à de 
sua recepção na Secretária do Conselho;
IV – apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
V – for condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.

                                             
§ 1º - Na perda do mandato de conselheiro titular, de órgão governamental e não 

governamental, assumirá automaticamente o seu suplente,.Na falta deste, caberá a entidade 
indicar um conselheiro titular e respectivo suplente para representar a entidade até o fi m do 
mandato.

§2º Caberá ao Presidente do conselho solicitar da entidade dois novos representantes 
caso se aplique ao conselheiro suplente as penalidades do artigo 12º e ao Prefeito Municipal 
decretar a nova composição.

Art.26º. Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos deverão ser 
comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.

Art.27º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa reunir-se-á mensalmente, em caráter 
ordinário, e extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por requerimento da 
maioria de seus membros.
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Art.28º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa instituirá seus atos por meio da 
resolução aprovada em quorum  e publicadas nos órgãos públicos e de comunicação do 
município..
 

CAPÍTULO X
Da Estrutura e do Funcionamento

Art.29º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa terá a seguinte estrutura:
I – Assembléia Geral
II – Diretoria
III – Comissões
 IV – Secretaria Executiva

§ 1º - À Assembléia Geral, Órgão soberano do CMDPI, compete deliberar e exercer o 
controle da Política Municipal da Pessoa Idosa.

                                         

§ 2º - A Diretoria é composta de :
-Presidente, 
-Vice-Presidente, 
-Secretário

§ 3º - Às Comissões, criadas pelo CMDPI, atendendo às peculiaridades locais e as áreas 
de interfaces da Política da Pessoa Idosa, compete realizar estudos e produzir indicativos para 
apreciação da Assembléia Geral.

§ 4º - À Secretaria Executiva, composta por profi ssionais técnicos cedidos pelo gestor da 
Assistência Social, compete assegurar suporte técnico e administrativo das ações do Conselho.

§ 5º - A representação do conselho será efetivada por seu Presidente em todos os atos 
inerentes a seu exercício ou por conselheiros designados pelo presidente para tal fi m.

§6º-O regimento interno defi nirá o quorum mínimo de deliberações em plenária; 

Art. 30º. À Secretaria a qual se vincula o CMDPI compete coordenar e executar juntamente com 
as demais políticas  a Política da Pessoa Idosa.

Art. 31º. As Organizações/Instituições responsáveis por execução de Programa de atendimento 
aos idosos deve submeter os mesmos a apreciação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa 
Idosa.

Parágrafo Único. As Organizações/instituições com atuação na área do idoso deverão inscrever-
se no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, conforme exigências da Lei Federal nº 8.742 07/12/93-LOAS e Vigilância Sanitária 
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conforme exigências da  Lei Federal nº 8.842 de 04 de Janeiro de 1994  e Lei nº. 10.741/2003).

Art. 32º. A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionará o apoio técnico-administrativo 
necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 33º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa terá 90 (trinta) dias para elaborar e colocar 
em discussão e aprovação pela Assembléia Geral o regimento interno que regulará o seu 
funcionamento, o regimento interno, aprovado pelo CMDPI, será homologado por ato próprio 
devidamente publicado pela imprensa ofi cial, onde houver, e dada ampla divulgação e cada nova 
eleição de seus representantes realizar adaptações necessárias;

.

CAPÍTULO XI
Do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa

Art. 34º. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, instrumento de captação, 
repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte fi nanceiro para a implantação e 
desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de 
Itambé.

§ 1º – As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se, prioritariamente, aos programas de 
proteção ao direito da pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social e\ou pessoal, cuja necessidade de 
atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas.

  § 2º – O Conselheiro representante de entidade não governamental que apresentar projeto ou 
programa para a obtenção de recursos do Fundo Municipal dos direitos da pessoa idosa estará impedido de 
participar da deliberação acerca da destinação dos referidos recursos, assegurada a igualdade entre todos 
os postulantes
Art. 35º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa:

I – Transferências do Município;
II – Recursos advindos de convênios, acordos e contratos fi rmados entre o município 
e instituições privadas e públicas, nacionais e internacionais, federais, estaduais e 
municipais, para repasses a entidades executoras de programas integrantes do Plano de 
Aplicação;
III – pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a ser destinados;
IV – pelos valores provenientes de multas resultantes de condenações em ações civis ou 
de imposição de penalidades administrativas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa;
V – pelos valores decorrentes de penas de prestações pecuniárias aplicadas pelo Poder 
Judiciário;
VI – pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais;
VII – por outros recursos que lhe forem destinados.

Art. 36º. O Fundo Municipal fi cará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência 
Social, tendo sua destinação liberada mediante resolução aprovada pelo conselho. 

§1º. Será aberta conta bancária específi ca em instituição fi nanceira ofi cial, sob a 
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denominação “Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa”, para movimentação dos 
recursos fi nanceiros do Fundo, sendo elaborado, mensalmente balancete demonstrativo 
da receita e da despesa, que deverá ser publicado na imprensa ofi cial, onde houver, 
ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação e aprovação do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 37 - Fica vedada a aplicação de recursos do Fundo para pagamento de atividades do Conselho Municipal 
do Direitos da Pessoa Idosa não contidas no Plano de Aplicação.

Parágrafo único - A exceção a este artigo dar-se-á somente mediante resolução do CMDPI  
mediante deliberação de assembléia.
Art. 38 - A contabilidade do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência tem por objetivo evidenciar 
a situação fi nanceira e patrimonial do próprio Fundo, observados os padrões e normas estabelecidas na 
legislação pertinente.
Art. 39 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle 
prévio, concomitante e subseqüentemente, e inclusive de forma a apurar custos dos serviços, bem como 
interpretar e analisar os resultados obtidos.
Art. 40 - A escrituração contábil será feita pelo método aplicado pela contabilidade do Município.

§ 1° - A contabilidade emitirá relatórios mensais de sua gestão, inclusive custos dos serviços.
§ 2° - Entende-se por relatório de gestão, balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo e 

demais demonstrações exigidas pela Administração Municipal e legislação pertinente.
§ 3° - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a Contabilidade Geral do 

Município.
Art. 41 - Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento, o Secretário Municipal de Finanças 
apresentará ao CMDPI o quadro de aplicação dos Recursos do Fundo para apoiar os programas e projetos 
do Plano de Aplicação.
Art. 42 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de recursos.

Parágrafo único - Para os casos de insufi ciência ou omissão de recursos, poderão ser utilizados 
créditos adicionais, autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo.
Art. 43 - As despesas do Fundo constituir-se-ão de;

I - fi nanciamento total ou parcial de projetos e programas de proteção ao idoso, 
constantes do Plano de Aplicação;

II - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, assim defi nido 
pelo CMDPI, observadas as disposições legais.

CAPÍTULO XII

Responsabilidades da Secretaria Municipal de Assistência Social com o Fundo Municipal 
dos Direitos da pessoa Idosa
Art. 44 - Além das competências estabelecidas na Lei Municipal referente à estrutura administrativa, a 
Secretaria Municipal de Assistência Social tem por atribuição executar juntamente com as demais políticas, 
implementando projetos e programas sociais, gerindo, conjuntamente com o Conselho, o Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa, competindo-lhe:

I - coordenar a execução da aplicação dos recursos do Fundo, de acordo com o Plano de 
Aplicação;
II - preparar e apresentar ao CMDPI as demonstrações mensais de receitas e despesas 
executadas pelo Fundo;
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III - emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das despesas 
do Fundo;
IV - tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações defi nidas em convênios e ou 
contratos, fi rmados pelo Município referentes aos direitos da pessoa idosa;
V - manter o controle necessário à execução do Fundo, relativo a empenhos, liquidações 
e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;
VI - manter, em coordenação com a Gerência de Patrimônio do Município, os controles 
necessários sobre os bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo;
VII - fi rmar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações 
mencionadas anteriormente;
VIII - providenciar, junto a Contadoria Geral do Município, as demonstrações que indiquem 
a situação econômica fi nanceira do Fundo;
IX - apresentar ao CMDPI a análise e a avaliação da situação econômico-fi nanceira do 
Fundo, detectada nas demonstrações mencionadas.
X - manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução de programas 
e projetos do Plano Municipal de Ação, fi rmados com instituições governamentais e não 
governamentais;
XI - manter o controle necessário das receitas do Fundo;
XII - encaminhar ao CMDPI relatórios mensais de acompanhamentos e avaliação da 
execução orçamentária dos programas e projetos do Plano de Aplicação;
XIII - encaminhar à Contadoria Geral do Município:

a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;
b) trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços; 
c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e balanço geral do Fundo.

XIV – Indicar por ato próprio do gestor municipal o gestor do fundo que atenderá as 
exigências mencionadas no art  12º e será membro da contabilidade dos recursos do 
fundo
XV- As execuções do fundo serão realizadas de acordo ao plano de ação e plano de 
aplicação dos recursos do mesmo criado e aprovado pelo CMDPI
VII- O conselho poderá utilizar o recuso do fundo para capacitação de conselheiros desde 
que previsto no plano de ação e plano de aplicação.

CAPITULO VII
DO REGISTRO DAS ENTIDADES E PROGRAMAS DE ATENDIMENTO

Art. 45 - Na forma do disposto no capitulo II da Lei nº 10741/2003, cabe ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa efetuar: 

I - o registro das organizações da sociedade civil, sediadas em sua base territorial, 
que prestem atendimento ao idoso e suas respectivas famílias, executando os programas a que 
se refere o art. 48 da Lei nº 10741/2003 ,  no que couber as medidas previstas nos capitulo III da 
mesma lei;

II - a inscrição dos programas de atendimento ao idoso e suas  respectivas famílias, 
em execução na sua base territorial por entidades governamentais e das organizações da 
sociedade civil.

Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa fará, periodicamente, no 
máximo a cada 2 (dois) anos, o recadastramento das entidades e dos programas em execução, certifi cando-
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se de sua contínua adequação à política de promoção dos direitos da pessoa idosa.
Art. 46 - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa expedirá resolução indicando a relação de 
documentos a serem fornecidos pelas entidades, para fi ns de registro.

Parágrafo único: Os documentos a serem exigidos visarão, exclusivamente, comprovar a 
capacidade da entidade em garantir a política de atendimento compatível com os princípios do Estatuto do 
Idoso.
Art. 47 - Quando do registro ou renovação, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com o 
auxílio de outros órgãos e serviços públicos, deverá certifi car-se da adequação da entidade e/ou do projeto 
ou programa, às normas e princípios estatutários, bem como a outros requisitos específi cos que venha a 
exigir, por meio de resolução própria.

§ 1º - Será negado registro e inscrição do programa que não respeite os princípios estabelecidos 
pela Lei nº 10741/2003, e/ou seja incompatível com a política de promoção dos direitos da pessoa idosa, 
traçada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

§ 2º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa não concederá registro para funcionamento 
de entidades ou inscrição para execução de programas que desenvolvam apenas atendimento em modalidades 
educacionais formais de educação ao idoso.

§ 3º - Verifi cada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos capítulos VI,V e VI da Lei 
nº 10741/2003, poderá ser, a qualquer momento, cassado o registro originalmente concedido à entidade, 
comunicando-se o fato à autoridade judiciária, ao Ministério Público. 
Art. 48 - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa expedirá ato próprio dando publicidade ao 
registro das entidades que preencherem os requisitos exigidos, sem prejuízo de sua imediata comunicação 
ao Juizado.

Capítulo VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 49º. Para a primeira instalação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, o Prefeito 
Municipal convocará, por meio de edital, os integrantes da sociedade civil organizada, atuantes 
no campo da promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que serão escolhidos em fórum 
especialmente realizado para este fi m, a ser realizado no prazo de trinta dias após a publicação 
do referido edital.

Art. 50º. A primeira indicação dos representantes governamentais será feita pelos gestores dos 
respectivos órgãos citadas no art.4º, no prazo de trinta dias após a publicação desta Lei.

Art. 51º. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa elaborará o seu regimento interno, 
diagnostico, plano de ação e plano de aplicação no prazo máximo de noventa dias a contar 
da data de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente publicado pela 
imprensa ofi cial, onde houver, e dada ampla divulgação.

Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conselho Municipal 
da Pessoa Idosa, das atribuições de seus membros, quorum mínimo de plenária,entre outros 
assuntos.

Art. 52º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 53º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA, EM 24 DE ABRIL DE 2012.

MOACIR ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 010/2012

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

Tenho a honra de submeter, á apreciação dessa egrégia casa Câmara Municipal, o anexo os 
Projetos de Lei nº 010/2012 e 09/2012, que dispõe sobre a POLITICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
A PESSOA IDOSA, A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA-
CMDPI e FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA e a REGULAMENTAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO ABRIGO PARA IDOSOS-FMDPI.

 Os Projetos de Lei ora encaminhado foram elaborados em conformidade com as leis vigentes que 
versam sobre atendimento e institucionalização de idosos e as orientação da Proteção Social Especial 
do Ministério de Desenvolvimento Social, atendendo assim o princípio da garantia de saúde, bem estar e 
lazer preconizados no Estatuto do Idoso.

Salientamos que o Abrigo para idosos situado na Rua Josapha Azevedo nº 120, fundada em 
meados do ano de 1970 e em regime de internato de longa permanência possui serviço voltado para a 
proteção dos idosos em situação de violação de direitos e o resgate de sua cidadania e que a criação 
do CMDPI garantirá a devida funcionabilidade desta e das demais instituições de atendimento a este 
segmento etário. 

 Esperando a aprovação destes, aproveito-me a para reiterar a Vossa Excelência e demais 
vereadores os protestos de elevada estima e consideração. 

Moacir Santos Andrade

Prefeito Municipal


