LEI Nº. 1.829 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas
atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa - órgão permanente, paritário,
deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no âmbito do
Município, tendo as seguintes atribuições:
I. Zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos da pessoa idosa;
II. Propor, opinar e acompanhar a criação e elaboração da lei de criação da Política Municipal da Pessoa
Idosa;
III. Propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações municipais destinadas a pessoa
idosa, zelando pela sua execução;
IV. Cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes à pessoa idosa, sobretudo a Lei Federal n°
8.842, de 04/01/94, a Lei Federal n2 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do doso), bem como as leis de caráter
municipal;
V. Denunciar a autoridade competente e ao Ministério Publico o descumprimento de qualquer um dos
dispositivos legais elencados no item anterior;
VI. Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições denuncia e reclamações sobre ameaças e
violação dos direitos da pessoa idosa e exigir das instancias competentes medidas efetivas de proteção e
reparação;

VII. Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para a promoção,
proteção, a defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa;
VIII. Propor aos poderes e autoridades competentes a criação do fundo especial da pessoa idosa nos termos do
Capitulo II desta Lei;
IX. Elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos oriundos do fundo especial Municipal da
Pessoa Idosa, bem como acompanhar e fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados;
X. Elaborar seu regimento interno;
XI. Participar ativamente da elaboração do Plano Plurianual (PPA) Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando a inclusão de dotação orçamentária compatível com as
necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento;
XII. Divulgar os direitos das pessoas e idosas, bem Como os mecanismos que asseguram tais direitos;
XIII. Convocar e promover as conferencia de direitos da pessoa idosa em conformidade com o Conselho
Nacional de Direitos do Idoso (CNDI);
XIV. Realizar outras ações que considerar necessário a proteção do direito da pessoa idosa.
§ 1º. Aos membros do Conselho Municipal de Direitos da pessoa idosa será facilitado o acesso aos diversos
setores da administração pública especialmente aos programas prestados a população idosa, a fim de
possibilitar a apresentação de sugestões, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada área de
interesse da pessoa idosa.
§ 2º. A filosofia que orientará a ação do Conselho será a valorização da família e a integração de gerações.
Art. 2º – Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa será composto de forma paritária entre o poder
publico estadual/municipal e a sociedade civil, e terá a seguinte composição:
I – 1 (um) representante da OAB-MT, Subseção de Jaciara MT;

II – 1 (um) representante do Setor de Assistência Social da Prefeitura Municipal;
III - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaciara-MT;
IV – 1 (um) representante da Secretaria de Saúde
V – 1 (um) representante da secretaria de Educação
VI – 1 (um) representante Sociedade Civil;
VII – 1 (um) representante do Abrigo Sombra da Acácia de Jaciara;
VIII – 1 (hum) representante da Central das Associações de Bairros de Jaciara.
§ 1º - Os nomes dos representantes, de que tratam os Incisos I à IX, deste artigo, deverão ser apresentados,
acompanhados de respectivos Suplentes, pelos seus órgãos, através de Ofício dirigido ao Prefeito Municipal,
que providenciará as suas nomeações como membros do Conselho.
§ 2º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, permitindo a recondução por 01 (um)
período.
Art. 3º - As funções dos membros do Conselho serão consideradas como de relevante interesse público e não
farão jus a qualquer espécie de remuneração.
Art. 4º - Caberá ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas elaborar e aprovar o seu
Regimento Interno e dispor sobre outras normas de organização, no máximo de 90 (noventa) dias, após a sua
instalação.
Art. 5º - O Conselho terá uma Diretoria, composta por um (01) Presidente – um Vice-Presidente – um (01)
Secretário e um (01) Tesoureiro, cujos integrantes serão eleitos, entre seus membros, para um período de (02)
anos.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário,
especialmente a Lei nº 706 de 01 de julho de 1998.
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DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos
por Lei Municipal. Data Supra.
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