
 

 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 156/2012, DE 04 DE MAIO DE 2012. 

 

Dispõe sobre a Reestruturação do Conselho 

Municipal do Idoso e a Política Municipal 

do Idoso e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SECA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores APROVOU e eu 

SANCIONO a Lei seguinte:  

 

DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Art. 1º - O Conselho Municipal do Idoso de Lagoa Seca passará a partir da aprovação 

da Presente Lei a ser denominado Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

Art. 2º - O desenvolvimento da política municipal do idoso no âmbito da administração 

do Conselho Municipal da Pessoa Idosa passa a ser disciplinado pela presente Lei, em 

cumprimento ao disposto pela Constituição Federal em seu Título VIII, Capítulo VII, 

artigos 226 a 230, pela Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003 que estabelece o 

Estatuto do Idoso e pela Lei nº 8.842 de Janeiro de 1994 que estabelece a Política 

Nacional do Idoso.  

 

SEÇÃO 01 – OBJETIVO GERAL 

Art. 3º - A Presente Lei tem como objetivo assegurar o desenvolvimento, a construção, 

e a facilitação das oportunidades que possam sob o ponto de vista prático garantir a 

preservação da saúde física e mental da pessoa idosa e em conformidade com os 

princípios da proteção integral assegurar-lhe possibilidade de aperfeiçoamento da 

condição humana nos aspectos moral, intelectual, espiritual e social garantindo o pleno 

exercício das suas condições de liberdade e dignidade. 



 

SEÇÃO 02 – DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 4º - Ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa compete: 

I – Elaborar as diretrizes, instrumentos, normas e prioridades da política municipal do 

idoso, bem como controlar e fiscalizar as ações de execução. 

II – Acompanhar o ordenamento e o re-ordenamento institucional, propondo sempre que 

necessário, as modificações nas estruturas públicas e privadas destinadas ao 

atendimento da pessoa idosa. 

III – Apoiar a promoção de campanhas educativas sobre os direitos do idoso, com a 

indicação das medidas a serem adotadas nos casos de atentados ou violação desses 

direitos. 

IV – Elaborar seu Regimento Interno, que será aprovado pelo voto de, no mínimo, dois 

terços de seus membros nele definindo a sua estrutura de organização burocrática. 

V – Acompanhar e avaliar a expedição de orientações e recomendações sobre a 

aplicação da Lei nº 10.741, de 2003 e dos demais atos normativos relacionados ao 

atendimento do idoso. 

VI – Acompanhar a elaboração e a execução do orçamento municipal indicando 

modificações necessárias à consecução da política formulada para a promoção dos 

direitos do idoso. 

VII – Promover cooperações, visando o desenvolvimento do princípio da 

intersetorialidade com órgão públicos, tais como Secretaria de Ação Social – Secretaria 

de Educação – Secretaria de Saúde e entidades civis, na formulação e execução da 

política municipal de atendimento dos direitos do idoso. 

VIII – Organizar e promover a Conferência Municipal da Pessoa Idosa. 

IX – Apurar por meio das peças administrativas estabelecidas por este Conselho casos 

de constatação via denúncia de maus tratos à pessoa idosa, utilizando-se das medidas 

legais cabíveis e de acordo com a política legal em vigência  

 

SEÇÃO 03 – DA COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Art. 5º - O Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Lagoa Seca será composto por 10 

membros da seguinte forma:  

I – Cinco (05) conselheiros indicados com os seus respectivos suplentes pelo Poder 

Executivo Municipal relacionado às Políticas Sociais do Idoso no Município; 



II – Cinco (05) conselheiros de representação não governamental da comunidade, 

eleitos em fórum próprio com seus suplentes sendo assim distribuídos: um (01) 

representante indicado por entidades do meio rural; um (01) representante indicado por 

entidades do meio urbano; um (01) representante indicado dentre entidades ou grupos 

de idosos; um (01) representante dos trabalhadores na área do idoso e um (01) 

representante de serviços e organizações de Assistência Social com foco na política do 

idoso. 

§ 1º - O Conselho Municipal da Pessoa Idosa é um órgão colegiado, deliberativo, 

autônomo, construído no princípio da paridade de ½ representantes do Poder Público e 

½ Representantes da Sociedade Civil Organizada. 

§ 2º - Para cada titular haverá um suplente da mesma entidade indicada na composição 

acima 

§ 3º - Poderão ainda ser convidados para as reuniões do CMPI personalidades e 

representantes de entidades e órgãos públicos e privados, dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, bem como outros técnicos, sempre que da pauta constar temas de suas áreas 

de atuação. 

Art.6º - O Conselho Municipal da Pessoa Idosa terá uma estrutura de diretoria formada 

por um Presidente, um Vice-presidente, um (a) Secretário (a) Executivo (a) com 

mandato de 02 anos podendo ser renovável por igual período escolhida em reunião de 

instalação de assembléia e nomeada por ato do chefe executivo. 

§ 1º - As competências da Diretoria serão estabelecidas no Regimento Interno, que 

deverá ser elaborado no prazo de 60 dias a contar da data de instalação do Conselho e 

que será aprovado mediante apresentação de Resolução. 

§ 2º - Toda e qualquer deliberação estabelecida por este Conselho será aprovada 

mediante apresentação de Resolução. 

§ 3º - A participação no Conselho Municipal da Pessoa Idosa é considerada serviço 

público relevante e não será remunerada. 

§ 4º - A falta não justificada a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas ao longo 

do exercício do ano corrente implica em perda automática do mandato do membro do 

Conselho. 

Art. 7º - A estrutura de funcionamento do CMPI é composta de: 

I – Plenária 

II – Secretaria Executiva 

III – Comissões Temáticas 

Art. 8º - O CMPI poderá sempre que necessário instituir Comissões Temáticas de 

caráter permanente ou temporário com o objetivo de promover estudos e elaboração de 



propostas que visem a instituição de políticas de promoção da dignidade da pessoa 

idosa, assim como, comissões que tenham caráter investigativo com o objetivo de 

acolhimento de denúncias. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As competências das Comissões serão submetidas e 

aprovadas mediante discussão em plenário e apresentação de respectiva Resolução. 

Art. 9º - O Conselho Municipal da Pessoa Idosa para o fiel cumprimento de suas 

funções contará com apoio técnico e administrativo da Secretaria Municipal de Ação 

Social e com recursos financeiros consignados no Orçamento Municipal, definidos com 

a titularidade Fundo Municipal da Pessoa Idosa. 

Art. 10 - O CMPI reunir-se-á bimestralmente em caráter ordinário e 

extraordinariamente por convocação do seu presidente ou por requerimento da maioria 

dos seus representantes. 

 

SEÇÃO 4 – DA POLÍTICA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 

Art. 11 - A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do 

idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação 

efetiva na sociedade. 

Artigo 12 - Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a pessoa a partir de sessenta 

anos de idade. 

Art. 13 - A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 

da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, 

bem-estar e o direito à vida; 

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto 

de conhecimento e informação para todos; 

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política; 

Art. 14 - Constituem diretrizes da política nacional do idoso: 

I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, 

que proporcionem sua integração às demais gerações; 

II - participação do idoso, através de suas organizações representativas, na formulação, 

implementação e avaliação das políticas, planos, programas e projetos a serem 

desenvolvidos; 



III - priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias famílias, em 

detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam condições que 

garantam sua própria sobrevivência; 

IV - descentralização político-administrativa; 

V - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia 

e na prestação de serviços; 

VI - implementação de sistema de informações que permita a divulgação da política, 

dos serviços oferecidos, dos planos, programas e projetos em cada nível de governo; 

VII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de 

caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento; 

VIII - priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores 

de serviços, quando desabrigados e sem família; 

IX - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedada a permanência de portadores de doenças que 

necessitem de assistência médica ou de enfermagem permanente em instituições asilares 

de caráter social. 

Art. 15 - Compete à Secretaria Municipal de Ação social em consonância com o 

Conselho Municipal da Pessoa Idosa a estrita vigilância e o cumprimento das 

normativas estabelecidas na Política Municipal da Pessoa Idosa 

 

SEÇÃO 5 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 16 - As dúvidas e os casos omissos nesta Lei serão resolvidos pelo Presidente do 

CMPI com pleno referendo da Plenária deste Conselho. 

Art. 17 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 18 - Fica revogada a Lei Municipal nº 006/2004. 

 

Lagoa Seca, 04 de maio de 2012. 

 

EDVARDO HERCULANO DE LIMA 

PREFEITO 

 

 


