PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA
Estado do Paran€
LEI Nº 1. 3 2 3
Data: 01 de agosto de 2008.
Súmula: Disp•e sobre a Pol‚tica Municipal do Idoso, cria o Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso – CMDI e o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e d€ outras
provid„ncias.
A C…mara Municipal de Guaratuba, Estado do Paran€, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
anciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Da Criação do Conselho
Art. 1† – Com base na Lei Federal n† 10.741, de 01/10/03, e em conformidade com a
Lei Org…nica do Munic‚pio, art. 10, incisos I e II e art. 11, inciso X, fica criado o
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, que funcionar€ com as seguintes
normas e disposi‡•es abaixo especificadas.
CAPÍTULO II
Da Finalidade
Art. 2† – A Pol‚tica Municipal do Idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do
idoso, criando condi‡•es para promover sua autonomia, integra‡ˆo e participa‡ˆo
efetiva na sociedade.
Art. 3† – Considera-se Idoso, para todos os efeitos desta lei, as pessoas acima de 60
anos.
CAPÍTULO III
Dos Princípios e das Diretrizes
Seção I
Dos Princípios
Art. 4† – A Pol‚tica Municipal do Idoso reger-se-€ pelos seguintes princ‚pios:
I – a fam‚lia, a sociedade e o Poder P‰blico t„m o dever de assegurar ao idoso todos os
direitos da cidadania, garantindo sua participa‡ˆo na sociedade, defendendo sua
dignidade, bem-estar e direito Š vida;
II – processo de envelhecimento diz respeito Š sociedade em geral, devendo ser objeto
de conhecimento e informa‡ˆo para todos;
III – o idoso nˆo deve sofrer discrimina‡ˆo de qualquer natureza;
IV – o idoso deve ser o principal agente e o destinat€rio das transforma‡•es a serem
efetivadas por esta pol‚tica;
V – as diferen‡as econ‹micas, sociais, regionais e, particularmente, as contradi‡•es do
meio rural e urbano do Munic‚pio deverˆo ser observados pelos poderes p‰blicos e pela
sociedade em geral, na aplica‡ˆo desta lei.
Se‡ˆo II
Das Diretrizes
Art. 5† – Constituem diretrizes da Pol‚tica Municipal do Idoso:
I – viabiliza‡ˆo de formas alternativas de participa‡ˆo, ocupa‡ˆo e conv‚vio do idoso,
que proporcionarem sua integra‡ˆo Šs demais gera‡•es;
II – participa‡ˆo do idoso por intermŒdio de suas organiza‡•es representativas, na
formula‡ˆo, implanta‡ˆo e avalia‡ˆo das pol‚ticas, planos, programas e projetos
desenvolvidos;

III – prioriza‡ˆo no atendimento ao idoso, por sua pr•pria fam‚lia, em detrimento do
atendimento asilar, Š exce‡ˆo dos idosos que nˆo possuam condi‡•es que garantam sua
pr•pria sobreviv„ncia;
IV – descentraliza‡ˆo pol‚tico-administrativo;
V – capacita‡ˆo e reciclagem dos recursos humanos nas €reas de geriatria e
gerontologia e na presta‡ˆo de servi‡os;
VI – implementa‡ˆo de sistema de informa‡•es que permita a divulga‡ˆo da pol‚tica,
dos servi‡os oferecidos, dos planos e programas em …mbito municipal;
VII – estabelecimento de mecanismos que favore‡am a divulga‡ˆo de informa‡•es de
car€ter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento;
VIII – prioriza‡ˆo do atendimento ao idoso, quando desabrigados e sem fam‚lia, em
•rgˆos p‰blicos e privados prestadores de servi‡os;
IX – apoio a estudo e pesquisa sobre as quest•es relativas ao envelhecimento;
X – congregar e conjugar esfor‡os dos •rgˆos p‰blicos, entidades privadas e grupos
organizados que tenham entre seus objetivos zelar pelo atendimento de pessoas idosas,
conforme previsto na Lei n†
8.842/94 e art. 7† do Estatuto do Idoso;
XI – assessorar o Poder Executivo em projetos destinados aos idosos, em conformidade
com o art. 3†, par€grafo ‰nico, bem como os arts. 9†, 10 e 14 do Estatuto do Idoso;
XII – cadastramento dos idosos em base territorial para assegurar servi‡os de
preven‡ˆo, prote‡ˆo, recupera‡ˆo e manuten‡ˆo da sua sa‰de, bem como, junto com o
SUS, das unidades geri€tricas e gerontol•gicas em ambulat•rio;
XIII – dar cumprimento rigoroso aos arts. 19 e 52 do Estatuto do Idoso, acolhendo
peti‡•es, den‰ncias, reclama‡•es, queixas de qualquer pessoa por desrespeito ao idoso,
com ado‡ˆo de medidas cab‚veis;
XIV – avoca‡ˆo, quando entender necess€rio, do controle sobre execu‡ˆo da pol‚tica
municipal das €reas afetas ao idoso e fiscaliza‡ˆo das entidades governamentais e nˆogovernamentais de atendimento ao idoso.
CAPÍTULO IV
Formação e Membros
Art. 6† - O CMDI Œ um •rgˆo permanente, parit€rio e deliberativo, composto por 24
(vinte e quatro) membros, sendo 12 (doze) representantes do Poder Executivo (seis
titulares e seis suplentes),
e 12 (doze) representantes de organiza‡•es da Sociedade Civil ligadas Š €rea (seis
titulares e seis suplentes).
Ž 1† – Os membros representantes do Poder Executivo devem ser, preferencialmente
dos seguintes seguimentos:
a) dois representantes (titular e suplente) da Secretaria Municipal do Bem Estar Social;
b) dois representantes (titular e suplente) da Secretaria Municipal da Sa‰de;
c) dois representantes (titular e suplente) da Secretaria Municipal dos Esportes;
d) dois representantes (titular e suplente) da Secretaria Municipal da Cultura;
e) dois representantes (titular e suplente) da Secretaria Municipal do Turismo;
f) dois representantes (titular e suplente) do Departamento de Seguran‡a P‰blica do
Munic‚pio.
Ž 2† - Os membros do CMDI terˆo mandato pelo per‚odo de 02 (dois) anos, sendo
permitida a recondu‡ˆo.
Art. 7† - O Presidente do Conselho ser€ eleito entre seus membros.
Par€grafo •nico - O Prefeito Municipal poder€ participar das reuni•es com direito a voz
e voto, como membro nato.

Art. 8† - As propostas e relat•rios, devidamente aprovados, deverˆo ser encaminhados
ao Poder Executivo, para que possam ter seu parecer final, podendo exercer direito de
veto, total ou parcial, desde que contrarie os interesses da Administra‡ˆo.
Art. 9† - O Conselho criar€ seu Regimento Interno, no qual, entre outras coisas, definir€
compet„ncia, organiza‡ˆo e composi‡ˆo da Diretoria Executiva, Conselheiros e outros
critŒrios e disposi‡•es gerais.
CAPÍTULO V
Do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos
Seção I
Da Criação e Natureza do Fundo
Art. 10 – Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, como captador e
aplicador de recursos a serem utilizados segundo as delibera‡•es do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso, ao qual Œ •rgˆo vinculado.
Art. 11 – O Fundo ser€ constitu‚do de:
I – dota‡ˆo consignada anualmente no or‡amento do Munic‚pio para assist„ncia social
voltada aos idosos;
II – recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos do Idoso;
III – doa‡•es, aux‚lios, contribui‡•es e legados que lhe venham a ser destinados;
IV – valores provenientes de multas decorrentes de condena‡•es em a‡•es civis ou de
imposi‡ˆo de penalidades administrativas previstas na Lei n† 8.069/90;
V – rendas eventuais, inclusive as resultantes de dep•sitos e aplica‡•es de capitais;
VI – outros recursos que lhe forem destinados.
Par€grafo •nico – Fica criada, na estrutura do Munic‚pio, a unidade or‡ament€ria
denominada FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, subordinada Š
Secretaria Municipal das Finan‡as e Planejamento, devendo sua escritura‡ˆo
or‡ament€ria e financeira obedecer Šs determina‡•es da Lei Federal n† 4.320/64.
Se‡ˆo II
Da Compet„ncia do Fundo
Art. 12 – Compete ao Fundo Municipal:
I – registrar os recursos or‡ament€rios pr•prios do Munic‚pio ou a ele transferidos em
benef‚cio dos
idosos pelo Estado e pela Uniˆo;
II – registrar os recursos captados pelo Munic‚pio mediante conv„nios ou por doa‡•es
ao Fundo;
III – manter o controle escritural das aplica‡•es financeiras, levadas a efeito no
Munic‚pio nos termos das resolu‡•es do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso;
IV – administrar os recursos a serem aplicados em benef‚cio dos idosos, nos termos das
resolu‡•es do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso;
V – administrar os recursos espec‚ficos para os programas de atendimento dos Direitos
do Idoso, segundo as resolu‡•es do CMDI.
Art. 13 – O Fundo ser€ regulamentado por decreto do Executivo Municipal que
estabelecer€ as normas de seu funcionamento.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 14 – Caber€ ao Munic‚pio disponibilizar servidores e local f‚sico para instala‡ˆo e
funcionamento do Conselho, bem como colaborar nas arrecada‡•es federais e estaduais
destinadas ao Fundo Municipal do Idoso.
Art. 15 – Esta lei entrar€ em vigor na data de sua publica‡ˆo, revogadas as disposi‡•es
em contr€rio.
Gabinete do Prefeito Municipal de Guaratuba, em 01 de agosto de 2008.

MIGUEL JAMUR
Prefeito Municipal
Projeto de Lei n† 1.155 - PMG de 15/05/08
Of. n† 90 – CMG de 24/06/08
Com Emenda Modificativa no inciso V do art. 4.†

