
LEI N° 1. 565 / 2022 

GOVER.NO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GABINETE DO PREFEITO 

DE 05 DE SETEMBRO DE 2022. 

Dispoe Sabre Alterafao da Lei n°. 
1.177 /2006 para substitutr, em toda a 
Let, as expressoes "idoso" e "tdosos" 
pelas expressoes "pessoa idosa" e 
"pessoas idosas", respectivamente e 
adota outras providencias. 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE FARIAS BRITO, FAQO SABER QUE A 
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA, APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 °. A ementa da Lei 1.177 de 20 de novembro de 2006, passa a vigorar 
com a seguinte redacao: 

"Dispoe sabre a Politica Municipal da Pessoa Idosa; crta o Conselho 
Municipal dos Direttos da Pessoa Idosa e dci outras providenctas." 

Art. 2°. A Lei 1.1 77 de 20 de novembro de 2006, passa a vigorar com as 
seguintes alteracoes: 

"Art. 1 ". A politica municipal da pessoa idosa tern por objetivo assegurar 
os direitos sociais da pessoa idosa, criando condicoes para promover sua 
autonomia, integracao e participacao efetiva na sociedade." (NR) 

"Art. 2°. Considera-se pessoa idosa, para efeito desta Lei, a pessoa maior 
de sessen ta anos de idade." (NR) 

"Art. 3°. A Politica Municipal da Pessoa Idosa reger-se-a pelos seguintes 
principios: 

I - E <lever da familia, da comunidade, da sociedade e do Poder Publico 
assegurar a Pessoa ldosa, com absoluta prioridade, a efetivacao do 
direito a vida, a saude, a alimentacao, a educacao, a cultura, ao esporte, 
ao lazer, ao trabalho, a cidadania, a liberdade, a dignidade, ao respeito e 
a convivencia familiar e comunitaria; 
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II - A Pessoa Idosa nao deve sofrer discriminacao de qualquer natureza, 
sendo que o processo de envelhecimento diz respeito a sociedade em 
geral; 

III - A Pessoa Idosa deve ser o principal agente e o destinatario das 
transformacoes a serem efetivadas atraves desta politica, observadas as 
diferencas econ6micas, sociais, regionais e culturais pelos Poderes 
Publicos e pela sociedade em geral." (NR) 

"Art. 4°. Sao diretrizes da Politica Municipal da Pessoa Idosa: 

I - . 

II - Participacao da Pessoa Idosa, atraves de suas organizacoes 
representavas, na formulacao, implementacao e avaliacao das politicas, 
planos, programas e projetos a serem desenvolvidos; 

III - Priorizacao do atendimento da Pessoa Idosa atraves de suas pr6prias 
familias, em detrimento do atendimento asilar, a excecao das pessoas 
idosas que nao possuam condicoes que garantam sua pr6pria 
so brevivencia; 

VIII - Priorizacao do atendimento da pessoa idosa em orgaos publicos e 
privados prestadores de services, quando desabrigados e sem familia;" 
(NR) 

"Art. 5°. A Politica Municipal da pessoa idosa toma-se efetiva atraves da 
articulacao das diversas politicas setoriais, sob a coordenacao da 
Secretaria de Acao Social, com a participacao do Conselho Municipal dos 
Direitos da pessoa idosa." (NR) 

'CAPiTULO II 
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA' 

"Art. 6°. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - 
CMDPI, orgao deliberativo, paritario, consultivo, de carater permanente e 
de ambito municipal, com a cornpetencia de supervisionar, avaliar e 
fiscalizar a politica da pessoa idosa, conforme disposto na Lei Federal N°. 
10.741, de 1 °. de Outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa Idosa." (NR) 

"Art. 7° . 
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a) Coordenar a elaboracao do Regimento Interno do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 

b) Tomar todas as providencias para a implantacao do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa." (NR) 

"Art. 8°. Respeitadas as cornpetencias exclusivas do Poder Executive 
Municipal, compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 

I - Defender e promover os direitos da Pessoa Idosa na area do Municipio; 

II - Definir as prioridades para a Politica Municipal da Pessoa Idosa; 

III - Aprovar a Politica Municipal da Pessoa Idosa a ser proposta pelo 
Executive; 

IV - Acompanhar, fiscalizar, zelar e avaliar a execucao da Politica 
Municipal da Pessoa Idosa; 

V - Participar na forrnulacao de estrategias para a implementacao da 
Politica Municipal da Pessoa Idosa e no controle de sua execucao; 

VIII - Fazer proposicoes, objetivando e definindo as prioridades no 
aperfeicoamento da Iegislacao municipal, referente a politica de 
atendimento a pessoa idosa; 

IX - Organizar e estimular a mobilizacao de comunidades de pessoas 
idosas;" (NR) 

"Art. 9°. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa contara com 
dez membros, sendo cinco integrantes dos Orgaos Governamentais e 
cinco oriundos <las Organizacoes nao Govemamentais, a saber: 

§ 1 °. Cada titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
tera um suplente da mesma categoria representativa. 

§ 6°. 0 Orgao ou Entidade que por qualquer motivo renunciar a sua 
representacao ou deixar de participar do Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa, ou deixar de existir, devera ser substituido por orgao ou 
entidade representativa do respectivo segmento atraves de processo 
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seletivo. 

§ 7°. Somente sera admitida a participacao no "Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa " de entidades juridicamente constituidas e em 
regular funcionamento." (NR) 

"Art. 10. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tera seu 
funcionamento regido por Regimento Interno pr6prio." (NR) 

"Art. 12. Para melhor desempenho de suas funcoes o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa podera recorrer a pessoas e 
entidades, mediante os seguintes criterios: 

I - Poderao ser convidadas pessoas ou instituicoes de not6ria 
especializacao para assessorar o Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa em assuntos especificos; 

II - Poderao ser criadas comissoes internas, constituidas por entidades, 
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e outras 
instituicoes, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de 
temas especificos que tratem da Politica dos Direitos da Pessoa Idosa." 
(NR) 

"Art. 13. A Secretaria de Assistencia Social dara o apoio administrativo 
necessario ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa." (NR) 

"Art. 14. A Diretoria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa Idosa, composta de um presidente, um vice-presidente, e do 1 ° e 
2° Secretario, sera escolhida dentre os seus membros titulares, pela 
maioria, eleitos pela Assembleia Geral na primeira reuniao, que devera 
ser presidida pela Secretaria de Assistencia Social." (NR) 

"Art. 15. 0 Plenario e orgao soberano do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa e a ele compete exercer o controle, fiscalizando, 
zelando e avaliando a execucao das Politicas Municipais da Pessoa Idosa 
na forma da legislacao vigente." (NR) 

"Art. 16. 0 Conselho Municipal da Pessoa Idosa devera criar e instalar 
Comissoes e Assessorias Tecnicas destinadas ao recebimento de 
reclamacoes e promocao de inspecoes relativas a situacao da Pessoa 
Idosa e ao tratamento a eles dispensados por quaisquer pessoas ou 
entidades com o respectivo encaminhamento das solucoes." (NR) 
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"Art. 17. As organizacoes de Assistencia Social, publicas ou privadas na 
area da Pessoa Idosa, bem como toda e qualquer entidade, com ou sem 
fins assistenciais com atuacao na area da Pessoa ldosa, deverao 
cadastra-se no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa." (NR) 

"Art. 18. As decis6es do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa serao consubstanciadas em Resolucoes." (NR) 

"Art. 19. Todas as sess6es do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa serao publicas e precedidas de ampla divulgacao." (NR) 

'CAPiTULO III 
DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA' 

"Art. 20. Fica criado o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, destinado a 
captacao e aplicacao de recursos a serem utilizados segundo a Lei 
Federal N° 10.741, de 1 ° de Outubro de 2003 - Estatuto da Pessoa ldosa 
e as deliberacoes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa." 
(NR) 

"Art. 21. Constituirao receitas do Fundo Municipal da Pessoa Idosa: 

I -Recursos provenientes da transferencia dos Fundos Nacional e 
Estadual da Pessoa Idosa; 

V - As parcelas do produto de arrecadacao de outras receitas pr6prias 
oriundas de financiamento das atividades econ6micas, de prestacao de 
services e de outras transferencias que o Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa tera direito a receber por forca da Lei e do Convenio no setor; 

§ 1 °. 0 Orcamento Municipal consignara as dotacoes necessarias para 
manutencao do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, de acordo com as 
normas da Lei Federal N°. 4.320/64." (NR) 

"Art. 22. 0 Fundo Municipal do Da Pessoa Idosa sera regido pela 
Secretaria de Acao Social, a qual tera as seguintes atribuicoes; 

I -Gerir, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos Da Pessoa 
ldosa, o Fundo Municipal Da Pessoa Idosa, estabelecendo a politica de 
aplicacao dos recursos; 
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II - Submeter ao Conselho Municipal dos Direitos Da Pessoa Idosa o 
Plano de Aplicacao do Fundo, em consonancia com o Orcamento, Lei de 
Diretrizes Orcamentarias e Plano Plurianual de Assistencia Social, 
enviando-o ao Executivo ate 30 de Setembro de cada exercicio;" (NR) 

"Art. 23. Os recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa serao 
aplicados em: 

I- Financiamento total ou parcial de programas, projetos e services de 
atendimento a pessoa idosa desenvolvido por orgaos governamentais e 
nao governamentais, quando em sintonia com a politica, Estatuto da 
Pessoa Idosa e Plano Plurianual de Assistencia Social; 

Il-Pagamento pela prestacao de services a entidades de direito publico ou 
privado para execucao de programas e projetos especificos da politica da 
Pessoa Idosa; 

III - 

IV - Construcao reforma, ampliacao ou locacao de im6veis para 
prestacao de services a pessoa idosa; 

V - Desenvolvimento e aperfeicoamento dos instrumentos de gestao, 
planejamento, administracao e controle das acoes voltadas a politica 
municipal da Pessoa Idosa; 

VI - Desenvolvimento de programas de capacitacao e 
aperfeicoamento de recursos humanos na Politica Municipal da Pessoa 
Idosa." (NR) 

"Art. 24. 0 repasse de recursos as Entidades e Organizacoes na area da 
Pessoa Idosa devidamente registrado, sera efetivado por intermedio do 
Fundo Municipal da Pessoa Idosa, de acordo com criterios estabelecidos 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 

Paragrafo Unico. As transferencias de recursos para organizacoes 
governamentais e nao governamentais na area da Pessoa Idosa se 
processarao mediante convenios, contratos, acordos, ajustes e/ou 
similares, obedecendo a legislacao vigente sobre a materia e de 
conformidade com os prograrnas, projetos e services aprovados pelo 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa." (NR) 

"Art. 25. A Contadoria Municipal contabilizara a movimentacao dos 
recursos do Fundo na forma preconizada na legislacao em vigor e 
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mantera a disposicao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa os demonstratives e registros das contas, prestando 
esclarecimentos sempre que for necessario." (NR) 

"Art. 28. 0 Conselho Municipal da Pessoa Idosa devera criar e instalar 
uma Comissao Permanente destinada ao recebimento de reclamacoes e 
prornocao de inspecoes relativas a situacao das pessoas idosas e ao 
tratamento a eles dispensado por quaisquer pessoas ou entidades com o 
respective encaminhamento das solucoes." (NR) 

"Art. 30. Ap6s a posse de seus membros, no prazo de sessenta dias, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa devera elaborar o 
Regimento Intemo, que sera instituido por ato do Poder Executivo depois 
de aprovado por dois tercos de seus membros." (NR) 

"Art. 31. As decis6es do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa serao consubstanciadas em Resolucoes." (NR) 

"Art. 32. Todas as sess6es do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa serao publicas e precedidas de ampla divulgacao." (NR) 

"Art. 34. Fica instituido o dia 27 de setembro como o "Dia Municipal da 
Pessoa Idosa" ." (NR) 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 
disposicoes em contrario. 

PUBLIQUE - SE. 

PA<;O OLEGARIO PER IRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 
05 DE SETEMBRO DE 2022. 

SCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 




