
Prefeitura Municipafde quzoCândia 

"Paço Muuicipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Lei N.o 1815, de 11 de setembro de 2015. 

"DISPÕE SOBRE A CRIAçÃO, COMPOSIÇÃO, 
ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DO IDOSO" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo. 10 - Fica criado o Conselho Municipal do Idoso - CMI, como órgão 
deliberativo, consultivo e controlador das ações, em todos os níveis, dirigidas à proteção e à 
defesa dos direitos do idoso. 

Parágrafo único - O Conselho Municipal do Idoso CMI, fica vinculado o 
Departamento Municipal de Assistência Social (responsável pela coordenação e articulação 
da política municipal do idoso). 

Artigo. 20 
- Compete ao Conselho Municipal do Idoso - CMI: 

1- elaborar e aprovar seu regimento interno; 

11- formular, acompanhar e fiscalizar a política do idoso, a partir de 
estudos e pesquisas; 

DI- participar da elaboração do diagnóstico social do Município e aprovar o 
Plano Integrado Municipal do Idoso, garantindo o atendimento integral do idoso; 

IV-aprovar programas e projetos de acordo com a Política do Idoso em 
articulação com os Planos Setoriais; 

V-orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos orçamentários do 
"Fundo Municipal de Assistência Social", conforme prevê o art. 8°, V da Lei Federal nO 
8.842/94; 

VI- 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 ao Idoso; 

VD- atuar na definição de alternativas de atenção à saúde do idoso nas redes 
públicas e privada conveniada de serviços ambulatórios e hospitalares com atendimento 
integral; 

VID- propor medidas que assegurem o exercício dos direitos do idoso; 
IX- propor aos órgãos da administração pública municipal a inclusão de 

recursos financeiros na proposta orçamentária destinada a execução da Política do Idoso; 
X- acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros nas 

diversas áreas, destinados à execução da Política Municipal do Idoso; 
XI- oportunizar processos de conscientização da sociedade em geral, com 

vistas a valorização do Idoso; 
XII- articular· a integração de entidades governamentais e não

governamentais que atua na área do idoso; 
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Artigo. 3° - O Conselho Municipal do Idoso - CMI-, é composto de 08 

conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, os quais representam paritariamente o 

Poder Público e a Sociedade Civil, sendo: 


1- PODER PÚBLICO 
a) Um representante do Departamento Municipal de Assistência Social; 
b) Um representante do Departamento de Saúde; 
c) Um representante do Departamento Municipal de Educação e Cultura; 
d) Um representante do Departamento Municipal de Esporte e Lazer e 

Turismo; 
11- SOCIEDADE CIVIL 
a) Dois representantes das Igrejas do Município. 
b) Um representante do Grupo da Terceira Idade "VIDA NOVA"; 
c) Um representante da Associação dos Produtores Rurais do Município. 

Artigo. 4° - Os membros e respectivos suplentes do Conselho Municipal do 
Idoso serão nomeados através de ato do Prefeito Municipal, após indicação dos órgãos e 
entidades que representam. 

§.1° - Se dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 
solicitação expressa do Departamento Municipal de Assistência Social, as entidades não 
indicarem os representantes, fica o Prefeito Municipal autorizado a escollier e nomear os 
membros às representações faltosas, para fazerem parte do Conselho, devendo os mesmos 

, pertencer a área específica da entidade ou grupo de entidades, que não atenderem a 
solicitação. 

§.2° - No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos 
membros titulares, automaticamente, assumirá o suplente, com direito a voto, e novo membro 
deverá ser indicado pelo órgão ou entidade que representa. 

§.30 
- Os órgãos e entidades referidos no artigo anterior poderão, a 

qualquer tempo, propor, por intermédio do Diretor do Departamento Municipal de Assistência 
e Social, a substituição dos seus respectivos representantes. 

§.40 
- Os membros do Consellio Municipal do Idoso - CM! - reunir-se-ão 

ordinariamente a cada 90 (noventa dias) e extraordinariamente sempre que houver fato que 
justifique a convocação, a qual deverá ser feita pelo Presidente ou a requerimento da maioria 
absoluta de seus membros. 

§.5° - Será desligado o membro que, sem motivo justificável, deixar de 
comparecer 02 ( duas) reuniões consecutivas ou 03 (três) intercaladas, no período de um ano. 

Artigo. 5° - A função dos membros do Conselho Municipal do Idoso, não 
remunerada, tem caráter relevante e o seu exercício é considerado prioritário nas participações 
de interesse do Conselho. 

§. 10 - As sessões plenárias do Conselho Municipal do Idoso instalar-se-ão 
./ 

' 

com a presença da maioria de seus membros em primeira convocação e com qualquer número 

em segunda convocação trinta minutos após, e a deliberação se dará por maioria simples dos 

votos dos presentes. 


§. 20 
- Cada membro terá direito a um voto. 
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§. 3° - O Presidente do Conselho Municipal do Idoso terá, além do voto 
comum, o de qualidade, bem como a prerrogativa de deliberar "ad referendum", do plenário 
em assuntos de emergências. 

Artigo. 6° - O mandato dos Conselheiros do Conselho Municipal do 
Idoso - CMI - é de 02 (dois) anos, facultado recondução, por uma única vez. 

Artigo. 7° - O Conselho Municipal do Idoso - CMI - terá a seguinte 
estrutura: 

I - Assembléia Geral 

11 - Diretoria 
§. 1° - A Assembléia Geral, órgão soberano do Conselho Municipal do 

Idoso - CMI-, compete deliberar e exercer o controle da Política Municipal do Idoso. 
§. 2° - A Diretoria é composta de Presidente, Vice-Presidente, 1° 

Secretário e 2° Secretário, eleitos em assembléia geral, na primeira reunião que será presidida 
pelo conselheiro mais idoso, para cumprirem mandato de 02 (dois) anos, permitida 
recondução por uma única vez, e à ela compete representar o Conselho, dar cumprimento às 
decisões plenárias e praticar atos de gestão. 

§. 3° - A representação do conselho será efetivada por seu Presidente em todos 
os atos inerentes ao seu exercício ou por conselheiros designados pelo Presidente para tal fim. 

Artigo. 8° - As Organizações de Assistência Social responsável por 
execução de programas de atendimentos aos idosos devem submeter os mesmos a apreciação 
do Conselho Municipal do Idoso - CMI-. 

Artigo. 9° - O Conselho Municipal do Idoso - CMI- terá 60 (sessenta) 
dias para elaborar e colocar em discussão a aprovação pela Assembléia Geral o regimento 
interno que regulará o seu funcionamento. 

§. 1° - O regimento interno, aprovado por 2/3 dos conselheiros, em 
assembléia geral do Conselho Municipal do Idoso - CMI-, será homologado por Decreto do 
Prefeit&.Municipal. 

§. 2° Qualquer alteração posterior ao regimento interno, será feita em 
ssembléia~ral especificamente convocada para tal fim, e dependerá da deliberação de dois 
.erços dos Co~lheiros do Conselho Municipal do Idoso - CMI-. 

Artigo 10° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando 

" ereira de Carvalho a Silva Lulio 

m de 2015. 

róprio e Publicado na Secre~refeitura Municipal 
rurBná'd'eb de EDITAIS na DATA SUPRA. 

e 
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