
LEI ORDINARIA 1.573/2022 

GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GA81NETE DO PREFE!TO 

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022. 

Institui campanhas intersetoriais para 
valorizacao da pessoa idosa e respeito aos 
seus direitos no ambito do municipio de 
Farias Brito e da outras providencias, 

O PREFEITO DO MUNICfPIO DE FARIAS BRITO, FA<;O SABER QUE A 
CAMARA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA, APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 ° Fica o Municipio autorizado a instituir duas Campanhas 
Intersetoriais para Valorizacao Da Pessoa Idosa E Respeito Aos Seus Direitos, no 
ambito Municipal, nas datas 15 de junho - Dia Mundial do Combate a Violencia 
Contra a Pessoa Idosa, e 01 de outubro - Dia internacional da Pessoa Idosa. 

Art. 2° A campanha realizada em 15 de junho: Dia Mundial de 
Conscientizacao da Violencia contra a Pessoa Idosa tera como objetivos: 

I - Dar visibilidade e conscientizar a sociedade sobre as diversas formas de 
violencia contra a populacao idosa quern existe no municipio de Farias Brito/CE 

II - Sensibilizar a sociedade para as questoes do envelhecimento e da 
necessidade de proteger e cuidar da populacao idosa. 

III - Mobilizar todo o municipio para o enfrentamento das violencias contra 
pessoa idosa. 

Art. 3° A campanha realizada em 01 de outubro: Dia Internacional da 
pessoa Idosa tera como objetivos: 

I - Sensibilizar a sociedade para as questoes do envelhecimento e da 
necessidade de proteger e cuidar da populacao idosa. 

II - Promover acoes de valorizacao da pessoa idosa, atraves de acoes de 
resgate de suas experiencias, vivencias e aprendizagem ao longo da vida para o 
repasse as novas geracoes, 

III - Refletir sobre as melhores praticas, licoes, estrategias e progressos 
para mudar as narrativas e estere6tipos negativos que envolvem a velhice. 
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IV - Propiciar momento(s) para o fortalecimento de vinculos familiares 
e/ ou cornunitarios e acoes de entretenimento e lazer para pessoa idosa. 

V- Promover comemoracao do Dia do Idoso e acoes pela valorizacao da 
Pessoa Idosa Fariasbritense. 

Art. 4° As duas campanhas que trata esta Lei serao realizadas de forma 
Interinstitucional e Intersetorial entre as Secretarias de Saude, Educacao, 
Assistencia Social e Cultura com suporte das demais Secretarias do Municipio, 
caso necessario. 

Art. 5° As Secretarias convidarao o CMDI - Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, orgao consultivo, propositivo e fiscalizador das politicas 
publicas destinada a pessoa idosa no municipio, para participar do planejamento, 
execucao e fiscalizacao dessas campanhas. 

Art. 6° As despesas decorrentes com a execucao da presente Lei correrao 
por conta das verbas pr6prias do orcamento, suplementadas se necessario. 

Art. 7° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao. 

PUBLIQUE - SE. 

PA<;O OLEGARIO PEREIRA A SILVA, GABINETE DO PREFEITO, EM 12 
DE DEZEMBRO DE 2022. 

AUSTRAGEZIO SALES 


