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LEI Nº 606/2021                                            SERRARIA, 05 DE OUTUBRO DE 2021.                                      

 

DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 

IDOSA E CRIA O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

PESSOA IDOSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRARIA-PB, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES, Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte 

lei:  

 

CAPÍTULO I 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Art. 1º. Esta Lei reestrutura o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, criado 

pela Lei Municipal Nº 415, de 10 de dezembro de 2004, que passa a vigorar com a 

seguinte nomenclatura: Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI. 

Art. 2º. Fica criado junto à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 

Social, em consonância com as Leis Federais nº 8.842/94 (Política Nacional do Idoso) 

e 10.741/03 (Estatuto do Idoso), o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, com as 

seguintes atribuições:  

I – Formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades de proteção e 

assistência que o município deve prestar aos idosos, nas áreas de sua competência; 

 II – Estimular estudos, debates e pesquisas, objetivando prestigiar e valorizar 

os idosos;  

III – Propor medidas que visem a garantir ou ampliar os direitos dos idosos, 

eliminando toda e qualquer disposição discriminatória;  

IV – Incrementar a organização e a mobilização da comunidade idosa;  

V – Estimular a elaboração de projetos que tenham como objetivo a 

participação dos idosos nos diversos setores da atividade social;  

VI – Participar da elaboração do orçamento do município, no que se refere à 

política de atendimento ao idoso;  

VII – Elaborar e supervisionar a implementação da política do idoso para o 

município;  

VIII – Examinar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam problemas 

relacionados aos idosos;  

IX – Fiscalizar o cumprimento do Estatuto do Idoso.  
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X - Elaborar seu regimento interno.  

 

§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão 

colegiado permanente, de caráter consultivo, deliberativo, supervisor, controlador e 

fiscalizador, da política municipal do idoso, de composição paritária, vinculado à 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pela 

coordenação da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  

 

§ 2º. O Conselho tem por finalidade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o 

respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, criando condições para promover sua integração e participação 

efetiva na sociedade, de conformidade ao determinado na Lei Federal nº 10.741/03.  

 

Art. 3º. Considera-se idoso, para efeito da lei, a pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos.  

 

Art. 4º. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será composto 

paritariamente por oito (08) membros titulares e por seus respectivos suplentes, sendo 

quatro (04) representantes de órgãos governamentais e quatro (04) representantes 

da organização da sociedade civil, de reconhecida idoneidade, conhecimento e 

vivência com as atividades de defesa dos direitos humanos no Município. 

§ 1º. Os representantes do Poder Executivo deverão estar vinculados, 

prioritariamente, às seguintes pastas: 

a) Secretaria Municipal de Educação; 

b) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desportos; 

c) Secretaria Municipal de Saúde; 

d) Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

 

§ 2º. Os membros representantes das entidades governamentais deverão ser 

indicados pelo Prefeito Municipal. 

 

Art. 5º. A representação das entidades da sociedade civil será escolhida em 

Foro próprio, com registro e ata específica, observada a indicação dos representantes 

da sociedade civil, por entidades não governamentais de reconhecida idoneidade, 

conhecimento e vivência com as atividades de defesa dos direitos da pessoa idosa no 

Município a serem escolhidas em Assembleia previamente convocada.  
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§ 1º. Não havendo no Município entidades representativas do segmento 

estabelecido no caput deste artigo, a representação no Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa idosa deverá ser composta por pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos (pessoa física), munícipe de Serraria, que atuará 

ativamente na defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa. 

        

§ 2º. Será considerada como existente, para fins de participação no Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a entidade regularmente organizada. 

§ 3º. Cada titular terá um suplente, oriundo da mesma entidade da sociedade 

civil ou de órgão de governo, que substituirá seu titular em eventuais afastamentos, 

impedimentos ou nos casos previstos pelo Regimento Interno, que apenas nestas 

situações terão direito ao voto. 

§ 4º. O mandato dos membros será de 02 (dois) anos, sendo permitida a 

recondução por mais um período consecutivo, vedada a sua substituição, salvo por 

justa causa, devidamente comprovada. 

§ 5º. Não havendo entidades em quantidade suficiente no Município para 

garantir a alternância no Conselho, será permitida a recondução por quantos períodos 

se fizerem necessários. 

§ 6º. A função de membro do Conselho não será remunerada, mas o seu 

exercício é considerado relevante serviço ao Município, com caráter prioritário e, em 

consequência, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que 

motivadas pelas atividades deste Conselho.  

Art. 6º. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que necessário. 

Art. 7º. O membro do Conselho que faltar, sem justo motivo, a três reuniões 

consecutivas ou seis alternadas, no período de um ano, perderá automaticamente o 

cargo. 

Art. 8º. O Executivo Municipal, responsável pela execução da Política da 

Pessoa Idosa, prestará o necessário apoio técnico, administrativo e financeiro para a 

efetivação das finalidades do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, bem 

como fornecerá os subsídios necessários para a representação deste Conselho nas 

instâncias e eventos para o qual for convocado ou quando sua participação for julgada 

necessária pela plenária. 
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Art. 9º. São órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:  

I - Plenária;  

II - Mesa Diretora. 

III - Secretaria Executiva. 

§ 1º. A Plenária é órgão deliberativo e soberano do Conselho Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa. 

 § 2º. A Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

será eleita pela maioria absoluta dos votos da Plenária, para mandato de 01 (um) ano, 

permitida uma recondução consecutiva, e será composta por: 

I – um(a) (01) Presidente;  

II – um(a) (01) Vice-Presidente;  

III - um(a) (01) Secretário(a). 

§ 3º. Por iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

através de resolução, podem ser instituídas comissões de trabalho para executar 

tarefas a serem estabelecidas pela Plenária.  

§ 4º. Um funcionário representante da Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Humano desempenhará as funções de Secretário Executivo do 

Conselho, sendo que a sua indicação deverá ser aprovada pela Plenária. 

 

CAPÍTULO II 

DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Art. 10. Fica criada a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

órgão colegiado de caráter deliberativo, composto paritariamente por representantes 

de entidades da sociedade civil, diretamente ligados à defesa de direitos ou ao 

atendimento da pessoa idosa, legalmente instituídas e em regular funcionamento há, 

pelo menos, 01 (um) ano, e por representantes do Poder Executivo Municipal.  

§ 1º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá como 

finalidade propor diretrizes gerais e avaliar a Política Municipal da Pessoa Idosa, bem 

como referendar os(as) Delegados(as) do CMDPI que irão representar as pessoas 

idosas nas Conferências Estadual e Nacional, conforme orientação das mesmas. 

§ 2º. A Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reunir-se-á a cada 

02 (dois) anos, por convocação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
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devendo, preferencialmente, acompanhar o calendário das Conferências Nacional e 

Estadual, tendo em vista a necessidade de alinhamento dos assuntos a serem 

discutidos e deliberados.  

§ 3º. A convocação da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

será divulgada através dos meios de comunicação.  

§ 4º. O Regimento Interno da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa, a ser aprovado pelo CMDPI, estabelecerá a forma de participação e de escolha 

dos delegados das entidades e organizações governamentais e não governamentais 

na Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.  

 

CAPÍTULO III 

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

Art. 11. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar 

suporte financeiro na implantação, na manutenção e no desenvolvimento de 

programas e ações dirigidos à pessoa idosa do município de Serraria. 

Art. 12. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ficará vinculado 

diretamente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Humano e terá 

seu gestor indicado por Decreto do Executivo Municipal.  

Art. 13. Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa:  

I - as transferências do município;  

II - as transferências da União, do Estado, de seus órgãos e suas respectivas 

autarquias, fundações, fundos, empresas públicas e sociedades de economia mista; 

III - as receitas de doações, legados, contribuições em dinheiro, valores, bens 

móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas ou de 

organismos públicos ou privados, nacionais ou internacionais;  

IV - o produto de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;  

V - as demais receitas destinadas ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa;  

VI - as receitas estipuladas em lei;  

VII - Os valores das multas previstas no art. 84 da Lei Federal nº. 10.741/03, 

que institui o Estatuto do Idoso;  

VIII - As receitas advindas de deduções do Imposto de Renda, conforme 

legislação em vigor. 
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§ 1º. Não se isentam as demais secretarias de políticas específicas de 

preverem os recursos necessários para as ações voltadas à pessoa idosa, conforme 

determina a legislação em vigor.  

 

§ 2º. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições 

financeiras oficiais, em conta especial, sob a denominação “Fundo Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa”, e sua destinação será deliberada pela Plenária, 

condicionada à apresentação de projetos, programas e atividades aprovados pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).  

Art. 14. A gestão do Fundo será de responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Humano e terá seu gestor indicado por Decreto do 

Executivo Municipal.  

Art. 15. A contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será 

organizada e processada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Humano, de forma a permitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante 

e subsequente.  

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Humano dará informações ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

(CMDPI) sobre a contabilidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

mensalmente, ou quando for solicitado pelo Presidente do Conselho.  

 

Art. 16. A partir do exercício do primeiro ano financeiro, o executivo 

providenciará a inclusão das receitas e das despesas autorizadas por esta lei, no 

orçamento do município.  

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
PETRONIO DE FREITAS SILVA 

Prefeito 

 


