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EsTÁDO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ÁRETA BRANCA
GABINETE DO PREFEITO

LEI No 101 412005

'Dispóe sobre a criação do Conselho
Municipal do ldoso e dá outras
prouidências."

O Prefeito do Município de Areia Branca, no uso das
atribuiçÕes que lhe sâo conferidas por lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte leí:

TÍTULO I

DO FUNDO E DO GERENCIAMENTO

Art. lo Fica criado o Conselho Municipal do idoso, de composição
tripartite, envolvendo o poder público, entidades de prestação de
serviços e a sociedade civil, vinculado a Secretaria de Promoção Social.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal do idoso tem por objetivo
zelar pelos direitos sociais do idoso, criando condiçoes para promover
sua autonomia, integração e participação na sociedade.
Art.2o. Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com mais
de 60 (sessenta) anos de idade.
Art. 3". São atribuiçÕes do Conselho Municipal:

| - ser orgão interlocutor entre os poderes publicos e a população
idosa,emitindo pareceres, apresentando projetos e acompanhando a
elaboração de programas a serem desenvolvidos nas questÕes relativas
aos idosos;

ll -esti.pular estudos,debates e pesquisas, objetívando prestigiar
valorizar idosos; i
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ttt - organi zar campanhas de conscíentização ou progrrffis.i*,-B§gnfo
educativos, visand o garantir ou ampliar os direitos dos idosos, sL) 
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dignidade, bem-estar. integração e participação na sociedade. bern
corno a eliminaçâo de toda e qualquer disposição discrirninatoria;

lV - desenvolver projetos que Promovam a participação do
idoso em todos os níveis de atividades, compatíveis com a sua
condição;

V - integrar o idoso as demais geraçoes e a sociedade em geral,
atraves de formas alternativas de participaçâo,ocupação e convívio;

Vl - fiscalizar e tomar providências para o curnprimento da
legislação favorável aos direitos dos ídosos;

Vll - estudar os problemas, receber sugestôes da sociedade e

opinar sobre as denúncias que lhe sejam encaminhadas;
Vlll - elaborar seu regimento lnterno, que deverá ser aprovado

pela maioria absoluta de seus mernbros.
Art. +". O Conselho Municípal do ldoso será composto por 16
(dezesseis) membros, nomeados pelo Prefeito Municipal, conforrne
segue:

| - B (oito) representantes do Poder Publico Municipal, escolhidas
dentre servidores de carreira da administração direta, sendo:

a) 3 (três) da Secretaria de Promoção Social, sendo 2 (dois) da
Unidade de prornoção e I (um) da Unidade de Habitaçâo;

b) I (um) da Secretaria de Saude;
c) 1 (um) da Secretaria de Esportes;
d) I (um) da Secretaria de Educação e Cultura;
e) I (um) da Secretaria de Obras;
f) I (um) do Gabinete do Prefeito.

ll - 4 (quatro) representantes de entidades ao associaçôes que se
dediquem a trabalhos com idosos,juridicamente constituídas há mais de
2 (dois) anos;

lll - 4 (quatro) representantes da sociedade civil, integrantes de
grupos organizados de idosos ou da terceira idade, constituídos há mais
de I (um) ano,escolhidos em assembleia geral.

§ lo - Os representantes de que trata o inciso I serâo indicados
pelos respectivos Secretários, dentre servidores de comprovada atuação
na defesa dos direitos dos idosos.

§ 2" - Os representantes das entidades ou associaçÕes, de que
trata o inciso ll. serão indicados pelas mesmas, de comurn acordo.

§ 3o - Os rq,presentantes de que trata o inciso lll, indicaOos petogffi;
grrpo"r Oe iâosoi ou da terceira idade, deverão, preferencíalmente, r.W[
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escothidos denrre pessoas de comprovada atuaçáo no ámbitdfiâ.i$*ÇJgnfo
organização a que pertencem.

§ 4o - O mandato dos membros do Conselho será
anos,sendo perrnitida uma recondução, por igual período,
terços) de seus componentes.

§ 5o - Cada membro do Conselho terá seu respectivo suplente,
norneado pelo Prefeito Municipal, cuja indicação dar-se-á
concomitantemente e de acordo com as mesmas regras estabelecidas
para a escolha dos membros titulares.
Art. 50 - Os serviços prestados pelos membros do Conselho não serão
remunerados, mas considerados de releváncia para o Município.
Art. 6o - Os membros do Conselho poderáo ser dispensados ou
substituídos a pedido,ou na forma estabelecida em Regimento lnterno.
Art. 7o - O Presidente do Conselho, escolhido entre seus membros, será
nomeado pelo Prefeito Municipal.
Art. 8" - A primeira designação dos membros do Conselho dar-se-á
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicaçào
desta lei, para sua efetiva instalação e funcionamento.
Art. 9o - As despesas corn a execução da presente lei, de
responsabilidade do Poder Publico Municipal, correrão por conta de
dotaçÕes proprias, constantes do orçamento.
Art. | 0" - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposiçoes em contrário.

PALÁCETE CORONEL FAUSTO
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