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LEI Nº 457/06 – GAB/PMMR                                         Mãe do Rio, 07 de março de 2006. 

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA IDOSA DO MUNICIPIO 
DE MÃE DO RIO, CRIAÇÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
(COMDPI-MAR) E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Mãe do Rio faz saber que, a Câmara Municipal de Mãe do Rio aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

DA POLÍTICA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1º. Esta Lei dispõe sobre a Política dos Direitos da Pessoa Idosa, visando cumprir o dispositivo 
contido no inciso II do Art. 4º da Lei nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1994, que dispõe sobre a 
política Nacional dos Idosos, com as seguintes atribuições. 

 
I - Formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades de proteção e assistência aos 
idosos, nas áreas de sua competência; 
II - Estimular estudos, debates e pesquisas, objetivando prestigiar e valorizar o idoso. 
III - Propor medidas que visem a garantir ou ampliar os direitos dos idosos, eliminando toda e 
qualquer disposição discriminatória; 
IV - Incrementar a organização e a mobilização da comunidade idosa; 
V - Estimular elaboração de projetos que tenham em mira a participação dos idosos nos 
diversos setores da atividade social; 
VI - Examinar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam problemas relacionados aos 
idosos; 

 
Art.2º. A Política dos Idosos dar-se-á por meio de: 
 

I. Integração das Políticas Sociais Básicas a nível municipal em articulação à Política Estadual e 
Nacional; 

II. Atendimento ao conjunto com Estado nas ações interligadas à Política do Idoso; 
III. Prestação de serviços ao idoso, no âmbito municipal, será voltada para melhoria de vida dos 

mesmos, bem como em família, abrigos, atendimentos isolados, mendigos, doentes, 
migrantes e outros; 
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Art.3º. O Município poderá firmar convênio com entidades públicas, privadas e organizações em 
conformidade com os planos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – 
COMDPI-MAR. 
 
Art.4. São órgãos da Política Municipal do Idoso: 
 

I. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR) 
II. Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social (SEMAPS) 

III. Os demais órgãos e entidades que atuam na área dos Direitos da Pessoa Idosa. 
 

CAPÍTULO II 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 

SEÇÃO I 
DA CRIAÇÃO DO CONSELHO 

Art.5º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR), órgão 
colegiado, de caráter permanente e deliberativo, da Política Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social (SEMAPS). 
 

SEÇÃO II 
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Art.6º. O Conselho Municipal dos Idosos será composto de l0 (Dez) Membros, assegurada a 
participação popular paritária, sendo 05 (cinco) representante de órgão governamentais; 05 
(cinco) Não Governamentais, com seus respectivos suplentes. 

§ 1º. Os Conselheiros de que trata este artigo serão indicados pelo prefeito Municipal dentre 
pessoas de comprovada atuação na defesa de direitos dos idosos. 

§ 2º. Os Conselheiros de que trata este artigo serão indicados de preferência, pelos grupos de 
terceira idade, dentre pessoas de comprovada atuação no âmbito da organização a que pertencem. 

§ 3º. Os membros do Conselho poderão ser dispensados a qualquer tempo, em caso de 3 (três) 
ausências consecutivas não justificadas e 6 (seis) alternadas, no período de doze meses. 

§ 4º. As 05 (cinco) entidades governamentais que terão representação no Conselho são: 
I. Um representante da Secretaria de Administração 

II. Um representante da Secretaria Municipal da Assistência Social  
III. Um representante da Secretaria Municipal de Cultura 
IV. Um representante da Secretaria Municipal de Educação 
V. Um representante da Secretaria Municipal de Saúde. 
§ 5º. As entidades não governamentais com representação no Conselho serão escolhidas em 

Assembléias geral mediante votação secreta e unitária de representação destas unidades que 
apresentem os seguintes requisitos: 
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I. Estejam regulamente constituídas e cadastradas no Conselho Municipal de Assistência; 
II. Estejam há pelo menos um ano de funcionamento com suas atividades em Mãe do Rio. 
§ 6º. Para integrar o Conselho é exigida idoneidade moral de todos os seus Membros. 
§ 7º. Nos impedimentos dos conselheiros, serão estes substituídos pelos suplentes credenciados 

pelos respectivos órgãos ou entidades. 
 

Art.7º.  Os Conselheiros representantes dos órgãos governamentais indicados pelo Prefeito dentre 
as pessoas com poderes de decisão no âmbito das respectivas secretarias, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da solicitação para nomeação e posse pelo Conselho.  
 
Art. 8º. As organizações da sociedade civil serão escolhidas através de uma assembléia geral 
convocada pela direção da entidade, a reunião deverá ser constada em ata. 
 
Art.9º. Os Membros do Conselho e os respectivos suplentes exercerão mandato de 2 (dois ) anos, 
admitindo-se a renovação apenas por uma vez e por um igual período. 

 
Art.10.  A diretoria do Conselho será escolhida entre seus pares, terá um mandato de 02 anos, não 
havendo recondução. 
 
Art.11. A atividade dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-
MAR) reger-se-á pelas disposições seguintes: 
 

I. Exercício da função do COMDPI-MAR é considerado serviço público relevante, e não 
será remunerado; 

II. As decisões do COMDPI-MAR serão consubstanciadas em resoluções amplamente 
divulgadas. 

SEÇÃO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO 

Art. 12. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa: 

I. Aprovar a Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa em consonância com as diretrizes 
e princípios previstos nesta lei;  

II. Aprovar e definir as prioridades de aplicação e execução dos programas e projetos 
municipais da Política dos Direitos da Pessoa Idosa; 

III. Apreciar e aprovar proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo 
órgão da administração pública municipal responsável pela coordenação da Política 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 

IV. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e de empenho dos 
programas e projetos aprovados; 

V. Elaborar e aprovar o regimento interno. 
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VI. Convocar a cada 2 (dois) anos,ou extraordinariamente por maioria absoluta de seus 
membros a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para o aperfeiçoamento do 
sistema . 

VII. Aprovar critérios de concessão e valor dos benefícios eventuais. 
VIII. Manter permanente entendimento com os poderes constituídos e o Ministério Público 

propondo, se necessário, alterações na legislação em vigor. 
 

SEÇÃO IV 

DAS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

Art.13. O Governo Municipal garantirá instalações físicas, equipamentos, pessoal e manutenções 
necessárias ou pleno funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(COMDPI-MAR). 

Art.14. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR) terá seu 
funcionamento definido por Regimento Interno próprio e obedecendo as seguintes normas: 

I. Plenário como órgão de deliberação máxima; 
II. As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a cada mês e extraordinariamente 

quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros. 
Art. 15 – A Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, é responsável pela 
coordenação e execução da política de Assistência Social no Município, prestará o apoio necessário 
ao funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR). 

CAPÍTULO III 

RECURSOS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 
IDOSA (COMDPI-MAR) 

Art.16. São constituídos como recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(COMDPI-MAR) o seguinte: 
 

I. Dotações orçamentárias definidas na Lei Orçamentária Anual do Município; 
II. Doações, auxílios, contribuições, legados, subvenções e transferências de entidades 

governamentais, e de pessoas físicas ou jurídicas nacionais e internacionais ao Fundo 
Municipal de Assistência Social; 

III. Produtos da venda de materiais e publicações dos programas e projetos ligados a Política 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 

IV. Produtos de convênios firmados com outras entidades financeiras; 
V. Outras receitas que venham ser legalmente instituídas ; 
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Art.17. Os recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR) serão 
regidos pela Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social (SEMAPS) de acordo com as 
deliberações e controle do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR). 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art.18. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDPI-MAR) imediatamente após 
a posse dos seus membros elaborará seu Regimento Interno no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

 

Art.19. No prazo de 10 (dez) dias úteis após a escolha das entidades não governamentais as 
mesmas indicarão os seus representantes que serão nomeados e tomarão posse, juntamente com os 
representantes governamentais, em dia e hora fixado pelo Prefeito Municipal, não podendo 
ultrapassar 15 (quinze), dias da nomeação. 

Art. 20 - Esta Lei entra vigor na data de sua publicação. 
 

Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mãe do Rio, 07 de março de 2006. 
 
 

 

 

 

Antonio Saraiva Rabelo 
PREFEITO MUNICIPAL 

CPF 030.973.583-15 

 

 

 
Obs. Esta Lei foi Publicada no dia 07 de março de 2006, conforme Decreto de Publicação n° 104/06. 


