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PROJETO DE LEI Nº 070, DE 26 DE JULHO DE 2018. 
 
Revoga a Lei Municipal nº 2.443, de 26.03.2004 e a 
Lei Municipal nº 4.153, de 15.09.2015, e constitui  o 
Conselho Municipal do Idoso  e também  cria o 
Fundo Municipal do Idoso no Município de 
Sobradinho e dá outras providências . 

     
   
Art. 1º. Ficam revogadas a Lei Municipal nº 2.443, de 26.03.2004 e a Lei 
Municipal nº 4.153, de 15.09.2015, que criam o Conselho Municipal do Idoso do 
Município de Sobradinho e o Fundo Municipal do Idoso no Município de 
Sobradinho, respectivamente. 
 
Art.2°. Fica constituído o Conselho Municipal do Idoso – CMI, como órgão 
deliberativo, consultivo e fiscalizador das ações, em nível municipal, dirigido à 
proteção e à defesa dos direitos do idoso, com atribuições de caráter 
propositivo, normativo e fiscalizador das ações governamentais destinadas a 
assegurar o bem estar dos idosos.  
Parágrafo Único. O Conselho Municipal do Idoso – CMI, como órgão 
pertencente à estrutura organizacional do Poder Executivo, fica vinculado à 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
Art. 3º. O Conselho Municipal do Idoso será composto por 8 membros titulares 
e 8 membros suplentes, representativos paritariamente de Órgãos Públicos e 
Entidades da Sociedade Civil Organizada, sendo: 
I – Representantes da Área Governamental 
a)Um representante da Secretaria Municipal da Assistência Social; 
b)Um representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
c)Um representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Turismo e 
Desportos; 
d)Um representante da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços; 
 
II - Representantes da Sociedade Civil, de entidades, de usuários e 
prestadores de serviço, relacionados à idosos, indicados em Fórum próprio. 
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Art. 4º. São atribuições do Conselho Municipal do Idoso do Município de 
Sobradinho: 
I – Definir diretrizes para a Política Municipal do Idoso; 
II – Deliberar, supervisionar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução da 
Política Municipal do Idoso, estabelecendo prioridades, editando normas gerais 
e fiscalizando ações; 
III – Propor medidas para aperfeiçoamento da organização e funcionamento 
dos serviços prestados à área do idoso; 
IV – Zelar pelo cumprimento dos direitos do idoso; 
V – Receber denúncias sobre violações dos direitos da pessoa idosa, 
efetuando o encaminhamento destas aos órgãos e entidades responsáveis, 
propondo medidas para a apuração e reparação dessas violações; 
VI – Promover e apoiar a realização de campanhas educativas, eventos e 
estudos para promoção, proteção integral e defesa dos direitos do idoso; 
VII – Apoiar e incentivar iniciativas da comunidade nas suas propostas de uma 
política social voltada para o idoso; 
VIII – Apreciar e/ou propor a elaboração e a reforma da legislação municipal 
pertinente aos direitos do idoso; 
IX – Estimular e apoiar entidades privadas e órgãos públicos na qualificação de 
equipes interdisciplinares para a execução de seus programas; 
X – Manter constante articulação e interface com os Conselhos de Direitos e de 
Políticas Setoriais; 
XI – Acompanhar a execução do orçamento do Município no que se refere às 
ações voltadas ao atendimento e à promoção do idoso; 
XII – Convocar a Conferência Municipal do Idoso; 
XIII – Elaborar e aprovar seu Regimento Interno. 
 
Art. 5º. Para os efeitos da abrangência de atuação do Conselho Municipal do 
Idoso, consideram-se idosos,  pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos. 
Art. 6º. Os Conselheiros designados para compor o Conselho do Idoso não 
serão remunerados, a qualquer título pelo desempenho de seus cargos de 
conselheiros, e deverão ter idade superior a 21 anos. 
 
Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 dias de sua 
publicação. 
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Art.8°. Fica criado o Fundo Municipal do Idoso de Sobradinho, como 
instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a 
proporcionar suporte financeiro na implantação, manutenção e 
desenvolvimento de programas e ações voltados às pessoas idosas do 
Município de Sobradinho. 
 
Art.9º. O Fundo Municipal tem como principal objetivo facilitar a captação, o 
repasse e a aplicação de recursos destinados ao desenvolvimento das ações 
de atendimento à Pessoa Idosa no Município. 
 
Art.10. Os recursos captados pelo Fundo serão destinados a entidades já 
cadastradas no Conselho Municipal do Idoso (CMI), por meio de ações 
conjuntas que visam a promoção da pessoa idosa em todos os aspectos 
biopsicossociais e a defesa dos seus direitos, à pesquisa e aos estudos sobre 
as condições e o modo de vida das pessoas idosas, bem como à capacitação 
da rede de proteção da pessoa idosa e os conselheiros do CMI. 
 
Art.11 O Fundo será gerido pela Secretaria Municipal da Assistência Social, 
órgão responsável pela gestão da política de assistência social, sob a 
orientação e controle do Conselho Municipal do Idoso. 
 
Art.12  São receitas do Fundo Municipal do Idoso de Sobradinho: 
I – as dotações orçamentárias provenientes do orçamento da Política de 
Assistência Social; 
II – os recursos financeiros oriundos de órgãos e entidades públicas, recebidos 
diretamente ou por meio de convênio;  
III – as contribuições ou doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, de parte do imposto de renda devido, para posterior dedução; 
IV – as contribuições ou doações voluntárias de pessoas físicas ou jurídicas; 
V – os produtos de aplicação dos recursos disponíveis; 
VI – os recursos provenientes dos Conselhos Nacional e Estadual da Pessoa 
Idosa; 
VII – os recursos provenientes de fundo a fundo; 
VIII – os valores provenientes de multas previstas na Lei nº 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; 
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IX – do orçamento participativo; 
X – de outros recursos. 
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em 
conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento bancário 
oficial. 
§ 2º A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá: 
I – da existência de disponibilidade em função do cumprimento de 
programação; 
II – de prévia autorização do Conselho Municipal do Idoso. 
 
Art.13. Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização 
orçamentária. 
 
Art.14. O funcionamento e administração do Fundo Municipal do Idoso serão 
regulamentados por Decreto do Poder Executivo, a ser elaborado pelos 
integrantes do Conselho, em reunião, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir da data de publicação da presente Lei. 
 
Art.15. Esta Lei entrará  em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 2.443, de 
26.03.2004 e a Lei Municipal nº 4.153, de 15.09.2015. 
    

 Gabinete do Prefeito Municipal de 
Sobradinho,  aos 26 dias do mês de julho de 2018. 

 
 
 

Luiz Affonso Trevisan, 
 Prefeito Municipal. 
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Of. 287/2018- SMA   Sobradinho, 26 de julho de 2018. 
 
 

Ilmo. Sr.: 
Ver. Valdecir Adriano Bilhan 
Presidente da Câmara de Vereadores de 
Sobradinho - RS. 

 
 
 Senhor Presidente: 
 
 
 
 Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 

encaminhamos o Projeto de Lei 070, que revoga a Lei Municipal nº 2.443, de 
26.03.2004 e a Lei Municipal nº 4.153, de 15.09.2015, e constitui  o Conselho 
Municipal do Idoso  e cria o Fundo Municipal do Idoso no Município de 
Sobradinho e dá outras providências  

Este projeto visa atualização das leis que 
versam sobre o Conselho e Fundo do Idoso, corrigindo, incluindo e excluindo 
representantes junto ao Conselho, e atualizando suas datas de criação, 
atendendo a solicitação do próprio Conselho, em Ofício nº 001/2018, (cópia em 
anexo), uma vez que existe a necessidade de cadastro junto à Receita Federal 
para inscrição do CNPJ, para que o Fundo possa receber e gerir recursos. 

Contando com a aprovação do projeto, 
agradecemos. 

 
     
Atenciosamente, 
 
 
Luiz Affonso Trevisan, 
Prefeito Municipal. 
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