
LEI Na i :H ?  OJ

írPi-Hlh: Cria © Conselho 
Muillcip.il éta Idoso do 
Município «is ASSança, dispõe 
sobre a política de assistência 
ao ido$9 c dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALIANÇA, no uso de suas atribuições, FAZ 
íaber qt;p j  Câmara apiovou e eu sanciono a seguinte le r

A r i  I o - hca ínshtnsdo no àmbCo,. no àr«bíf;o do iiabinetfi do Prefeito do Município 
de Aliança, 0 CuNSELHO MUNFCIPÂL DO IDQSC DE AUANÇÂ, eneanegado de
rornnuiar a poípxa da tercmn) idade -? de promover o seu implemento.

Art. 2° - CONSELHO MUNICIPAL 0 0  In OCO DE ALIANÇA tompostó por 08 
memores ntuyres c C8 -cipíente^ assim indicados:

i -  U4 titulares s seus respecnvos suplentes peias entidades privadas dedicadas ao 
idoso . pe&soa:> reconhecidamente envolvidas corri trabalhos; de valon/açâo de 
ídosoç, espeuansm  de perontoiogw soe-ai e jrmdicos qeuatras

II -- 04 titulares e seus respectivos suplentes peto Prefeito.

A r t  3 o - Sao do CONScLHO HUNICIPAi DO IDOCO P t  ApIANÇA:

I - piorriover a integração do idoso no contexto sodai;
’ H .promover o p ro te jo  e rer.upe.oxJo da saúdo do idoso;

ilJ assegurar ao idoso sua cidadania e seu bem -estar, na família e na 
comunidade;
IV -  promover açoes que visem o vaionimçao do idoso, em todos os seu níveis;
V -  aconipanhai a criação, Instalação e manutenção de centros de convivência 
destinados ao desenvolvimento de programas que melhorem as condições da vida
do :doso;
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VI -  estimular, através de dispositivos !e$ais cabíveis a criação peia iniciativa 
privada de centros de assistência ao idoso;
VII -  fiscalizar as entidades que recebem doações ou auxílios originários de cofres
p ú b l iC O S ,

VIII -  Representar junto as autoridades competentes nos casos de 
descumpnmento injustificado-; de suas deliberações
IX -  Aprovar ou rejeitar os pedidos de incentivos para a cnaçao de entidades 
assistencsais privadas» obedecendo o que preceitua a Lei n°8,842. de 04/01/94.
X -  Deliberar sobre o estatuto e seu Regimento Interno, inclusive quanto a escolha 
do Presidente e Vice-Presidente, bem como quanto a duração do mandato de 
conselheiros, respeitados o limite de três anos, vedada a reeleição para o mesmo 
cargo por igual período do mandato.

Ârfc. 4° Para os efeitos da ahrangência de atuaçâo do CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO DE ALIANÇA, consideram-se idosos quaisquer pessoas com mais de 60
anos.

Ãrt. 5o - Os conselheiros designados para compor o CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO DE ALIANÇA não serão remunerados, a qualquer titulo pelo desempenho 
de seus carqos de conselheiros, deverão ter mais de 21 anos,

Art. 6o - O Poder Executivo regulamentara esta Lei no prazo de 60 dias de sua 
publicação.

Art 7o - Esta lei entraiá em vigor na data de sua publicação.

Aliança, 15 de dezembro de 2004,

ELANE VIEIRA DA SILVA 
Prefeito


