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FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lci

Art. l" - Fica criado o conselho Municipal de Direitos da Pessoa ldosa - órgão permauenÍe, paritário,

deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas voltadas para a pessoa idosa no âmbito do

Município, tendo as seguintes atribuições:

l. Zelar pela implantação' implementação. defcsa e promoção dos direitos da pessoa idosa:

IL Propor, opitrar e acompanhar a criação e claboraçào da lei de criação da Política Municipal da Pessoa

ldosa;

Ill.Propor,formular,acompanhar,fiscalizareavaliaraspoliticaseaçõesmunicipaisdestinadasapessoa

idosa, zelando Pela sua execução;

fV.Cumprirezelarpelasnormasconstitucionaiselegaisreferentesàpessoaidosa,sobrctudoaLeiFederalno

8.842,deo4loltg4'aLeiFederaln2|0.74|,de0l/10/2003(Estatutododoso)'bemcolnoasleisdecaráter

municipal;

V.DenunciaraautoridadecompetenleeaoMinistérioPublicoodescumprimcntodequalquerumdos

dispositivos legais elencados no item anterior;

VI. Receber e encaminhar âos órgãos competentes as petições denuncia e reclamações sobre ameaças e

violaçào dosdireitosdapessoaidosaeexigir<lasinstanciascompetentesmedidaseletivasdeproteçãoe

reparaçàol
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VII. Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para a promoçào'

proteção, a defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa;

VIII. Propor aos poderes e autoridades competentes a criação do fundo especial da pessoa idosa nos termos do

Capitulo ll desta Lei;

IX. Elaborar e aprovar o plano de açâo e aplicação dos recursos oriundos do ftrndo especial Municipal da

Pessoa ldosa, benr como acompanhar e fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados;

X. Elaborar scu regimento interno:

XI. Participar ativamente da elaboração do Plano Plurianual (PPA) Lei de Direlrizes Orçamentárias (LDO) e

Lei orçamentária Anual (LoA), assegurando a inclusão de dotação orçamentária compatível com as

necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento;

XII. Divulgar os direitos das pessoas e idosas, bem Como os mecanismos que asscguram tais direitos;

XIII. Convocar e promover as conferencia de direitos da pessoa idosa em confonnidade com o conselho

Nacional de Direitos do Idoso (CNDI);

XIV. Realizar outras ações que considerar necessário a proteção do direito da pessoa idosa

§ 1". Aos membros do Conselho Municipal de Direitos da pessoa idosa será facilitado o acesso aos diversos

setores dâ administração pública especialmente aos progÍamas prestados a população idosa' a fim de

possibilitar â apresentaçào de suBestÕes, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada área de

interesse da pessoa idosa.

§ 2". A filosoÍia que orientará a ação do conselho será a valorização da lamília e a integraçrio de EeraÇões'

Art.2. - Conselho Municipal de Direitos da Pessoa ldosa será composto de forma paritária e[tre o poder

publico estadual/municipal e a sociedade civil, e terá a seguinte composição:

I - I (um) representante da OAB-MT, Subseção dc Jaciara MT;

www.iâciara,mt.9ov.br
(66) 3461-7900
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II - I (urn) rcprcsentantc do Setor dc Assistência Social da Prelcittrra Municipall

III - I (urn) rcprcsentantc clo Sindicato dos'l rabalhadores Rrrrais dc Jaciara-Ml'l

IV - I (um) rcprcsentante dâ Secretaria de Saúde

V - I (um) representante da secretaria de Educação

VI - I (um) repÍesentante Sociedade Civil;

VII - I (um) representante do Abrigo Sombra da Acácia de Jaciaral

VIII - I (hum) representante da Central das Associações de Bairros de Jaciala'

§ l. - os nomes dos representantes, de que tratam os Incisos I à IX, deste alligo, deverão ser âpresentados,

acompanhados de respectivos suplentes, pelos seus órgãos, atraves tle olício dirigido ao Prefcito Municipal,

que providenciará as suas nomeaçôes como membros do Conselho'

§ 2. - O mandato dos membros do conselho será de 02 (dois) anos, permitindo a recondução por 0l (um)

período

Art.3" - As funções dos membros do consclho serão consideradas como de relevantc intcresse público e não

farão jus a qualquer espécie de rernuneração

Art.4. - Caberá ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas claborar e aprovar o seu

Regimento lnterno e dispor sobre outras nonÍlas de organização, no máximo de 90 (noventa) dias, após a sua

instalação.

Art.5"-oConselhoteráumaDiretoria,compostaporum(01)Presidente_umVice.Presidente-um(01)

Secretário e um (01 ) Tesoureiro, cujos integrantes scrão eleitos, entre seus nrembros, para unr período de (02)

anos

Art.6" - Estâ Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário,

especialmente a Lei n'706 de 0l dejulho de 1998'

www.iaciara.mt.gov.br
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GABINETE DO PREFEITO MLTNICIPAL _ EM 04 DE JUNHO Dt] 20I8.
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Secretário Municipal de Adminis inanças - I)ortaria N" 02/201 8

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas.

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares dc costume estabelecidos

por Lei Municipal. Data SuPra.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'30 DE 10 DE MAIO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Cumpre-me através do presente encaminhar a esta Augusta Casa de Leis, PROJETO DE

LEr N" 30 DE 10 DE MA|O DE 2018 O OUAL DTSPOE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

Trata-se de Projeto de Lei elaborado a íim de corrigir alguns equívocos e lacunas da LEI No

706/98 de 01 de julho de í998, a qual também encontra-se obsoleta, sendo a presente Lei

mais atual, de melhor aplicabilidade, garantindo o funcionamento e efetividade do Conselho

Municipal de Defesa aos Direitos da pessoa ldosa, para que ele possa atender sua

finalidade precípua.

Assim sendo, resta-nos solicitar os bons préstimos de Vossa Excelência e demais Edis, no

sentido de que, após as necessárias apreciações, possam transformar em Lei, o Projeto,

nos termos das normas legais e procedimentos atlnentes à matéria em comento.

É a justificativa

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 1O DE MAIO DE 2018

)

ABDULJA AR GA IN M

Preíeito Municipal

HATvtMAD

AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

CLOVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA

www.jaciara,mt.gov,br
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PROJETO DE LEI N" 30 DE 1O DE MAIO DE 2018

,DISPÓE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO

DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

PROVIDÊNCIAS'.

MUNICIPAL DE

E DÁ OUTRAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE JACIARA-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD , no uso

de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei

Art. ío - Fica criado o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa ldosa - órgão permanente,

paritário, deliberativo, formulador e controlador das políticas públicas voltadas para a pessoa

idosa no âmbito do MunicÍpio, tendo as seguintes atribuições:

l. Zelar pela implantação, implementação, defesa e promoçáo dos direitos da pessoa idosa;

ll. Propor, opinar e acompanhar a criação e elaboração da lei dê criaçáo da Política

Municipal da Pessoa ldosa;

lV. Cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes a pessoa idosa,

sobretudo a Lei Federal n' 8.842, de O4lO1l94, a Lei Federal n2 10.741, de 01/10/2003

(Estatuto do doso), bem como as leis de caráter municipal;

V. Denunciar a autoridade competente e ao Ministério Publico o descumprimento de

o
,§{./E
Fts
CI,ôJ

qualquer um dos dispositivos legais elencados no item anterior;

www.iaciara.mt.gov.br
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lll. Propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e açóes municipais

destinadas a pessoa idosa, zelando pela sua execuçáo;
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Vl. Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petiÇões, denuncias e reclamações

sobre ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa e exigir das instancias competentes

medidas efetivas de proteção e reparação;

Vll. Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para a

promoção, proteção, a deÍesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa;

Vlll. Propor aos poderes e autoridades competentes a criação do fundo especial da pessoa

idosa nos termos do Capitulo ll desta Lei;

lX. Elaborar e aprovar o plano de ação e aplicaçáo dos recursos oriundos do Íundo especial

Municipal da Pessoa ldosa, bem como acompanhar e fiscalízar sua utilizaçáo e avaliar os

resultados,

X. Elaborar seu regimento interno;

Xl. Participar ativamente da elaboração do Plano Plurianual (PPA) Lei de Diretrizes

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando a inclusáo de dotação

orçamentária compatível com as necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo

seu efetivo cumprimento;

Xll. Divulgar os direitos das pessoas e idosas, bem Como os mecanismos que asseguram

tais direitos;

Xlll. Convocar e promover as conferencias de direitos da pessoa idosa em conformidade

com o Conselho Nacional de Direitos do ldoso (CNDI);

XlV. Realizar outras ações que considerar necessário a proteçáo do direito da pessoa idosa

§ 1o. Aos membros do Conselho Municipal de Direitos da pessoa idosa será facilitado o

acesso aos diversos setores da administração publica, especialmente aos programas

prestados a população idosa, a fim de possibilitar a apresentação de sugestôes, propostas e

açóes, subsidiando as políticas de ação em cada área de interesse da pessoa idosa.
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§ 2".A filosofia que orientará a aÇão do Conselho será a valorização da famÍlia e a

integração de geraçôes.

Art. 20 - Conselho Municipal de Direitos da Pessoa ldosa será composto de forma paritária

entre o poder publico estad ual/m unicipal e a sociedade civil, e terá a seguinte composição:

| - 1 (um) representante da OAB-MT, SubseÇão de Jaciara MT;

ll - 1 (um) representante do setor de Assistência social da Prefeitura Municipal;

lll - 1 (um) representante do sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaciara-MT;

lV - 1 (um) representante da Secretaria de Saúde

V - í (um) representante da secretaria de Educação

Vl - 1 (um) representante Sociedade Civil;

Vll - 1 (um) representante do Abrigo Sombra da Acácia de Jaciara;

vlll - 1 (hum) representante da central das Associaçóes de Bairros de Jaciara

§ 1o - os nomes dos representantes, de que tratam os lncisos I à lX, deste artigo, deverão

ser apresentados, acompanhados de respectivos Suplentes, pelos seus órgãos' através de

ofício dirigido ao Prefeito Municipal, que providenciará as suas nomeaçóes como membros

do Conselho.

§ 20 - o mandato dos membros do conselho será de 02 (dois) anos, permitindo a

reconduÇão Por 01 (um) Período.

Art. 30 - As funções dos membros do conselho serão consideradas como de relevante

interesse público e não íarão jus a qualquer especie de remuneração

o6
RUB
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Art. 4o - Caberá ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas ldosas elaborar

e aprovar o seu Regimento lnterno e dispor sobre outras normas de organização, no

máximo de 90 (noventa) dias, após a sua instalação.

Art. 50 - O Conselho terá uma Diretoria, composta por um (01) Presidente - um Vice-

Presidente - um (01) Secretário e um (01) Tesoureiro, cujos integrantes serão eleitos, entre

seus membros, para um perÍodo de (02) anos.

Art. 60 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposiçôes em

contrário, especialmente a Lei no 706 de 01 de julho de 1998.

ABDU BA N OHAMMAD

Prefeito Municipal - 2017 a 2020

RONIEVON

Secretário Municipal de Admini oe Finanças- Portaria no 0212018

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS

Secretária lVlunicipal de Assistência Social e Cidadania

D DA SILVA

ÇMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO

PROJETO DE LEI NO 30/20'18. DISPÕE SOBRE A
CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS,

I CIPÂ L ÜE JACIARA

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de g8)

RELATORIO

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do conselho

municipal de defesa dos direitos da pessoa idosa e dá outras providências.

Os autos vieram instruídos com os seguintes documentos, no que

impoía a presente análise:
A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei.

ANÁLISE JURíDICA

O Projeto ora apresentado complementa, modifica e atualiza

algumas das disposições da Lei Municipal n" 706/1998, mantendo em sua

maioria a redação da referida lei.

Nesta senda, cumpre delinear que a Lei no 10.74112003, intitulado

"Estatuto do ldoso", discorre em seu artigo 46 que a política de atendimento ao

idoso far-se-á através de um meio conjunto articulado de ações

governamentais e não-governamentais da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municipios, vejamos:

Art. 46. A política de atendimento ao idoso far-se-á por meio do conjunto

articulado de ações governamentais e não-governa mentais da União, dos

Estados, do Dístrito Federal e dos Municípios.

Assim, plenamente possível ao Município articular naquilo que lhe

compete para melhor atender à politica de açÕes direcionadas ao cuidado da

pessoa idosa.

&r-i
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

Portanto, há a observância do requisito da constitucionalidade do

Projeto de Lei, encontrando amparo legal na própria legislação federal atinente

a pessoa idosa, amoldando-se ao artigo 30, lda Constituição Federal, pois

legisla ainda sobre assuntos de interesse local.

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

Resta ao Íinal Íazer conside ruÇáo sobre o inciso Vl ll do artiqo 1 
o

do Proieto de Lei , haia vista que não existe o capitulo ll da lei, conforme

discorrido erroneamente no dito inciso.

Saliente-se por fim, que caso haja algum dispositivo do Projeto de

Lei que demande gastos aos cofres públicos para sua implantaçâo, que seja

acompanhado do respectivo estudo de impacto orçamentário - financeiro.

CONCLUSAO

Ém razáo do quanto articulado o

legalidade do Projeto de Lei.

parecer é no sentido da

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem

atribuiÇão para pronunciar, pois caberá tâo somente aos vereadores no uso da

função legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto,

respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais vigentes.

Por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecêr

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade

jurídica de determinada providência, analisando a ampla juridicidade da

mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre

.t\ -; lvtJ
Fes
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

a matéia que lhe é submetida, visto que coisas dlversa s são opinar e decidir.

(CARVALHO FlLHO,2007, p. 13a).

Jaciara/MT, 22 de maio de 2018.

\r
\ror\,N(uw*
MICHEL Ki4PPES

oAB/MT'14.185

Ruo Jurucê, 1301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-l\i1l - Fone: (óó) 34ól -7350
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CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

ISSÃO DE CONSTITUI o DA Ão
OP BLICA

PROJETO DE LEI N.O 30, DE 10 DE MAIO DE 2Oí8.
PODER EXECUTIVO

Relnrónro

r- ExPosrcÃo on nllrÉnn EM EXAME

É submetido a analise desta Comissão o Projeto de Lei acima em epÍgrafe,
que dispoe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa e
dá outras providências.

II- CONCLUSÔES DO RELATOR

Assinala, ainda, o presente Projeto, que sob a responsabilidade do
Conselho, deverá ser convocada e promovida as ConÍerências de Direitos da
Pessoa ldosa em conformidade com o Conselho Nacional de Direitos do ldoso
(cNDr).

As Comissões acataram as justificativas, após análise, tendo este relator se
manifestado no sentido de que presentes estão os aspectos constitucional, legal e
regimental; e no mérito reconhecido a opo rtunidade e a conveniência da matéria

EI A OLIVEIRA
Presidente Com Constituiçã stiça e Redaçáo

SALA DAS COM|SSÔES
JACTARA(MT),28 DE MA|O DE 2018.

u

ADMINISTRA

sao

,t
, itB

CMJ
FI-S

Ruo Jurucê, 1301 - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contoto@comorojocioro,mt.govbr - www,comoroiocioÍo mt.govbÍ

Apresentado o presente projeto de Lei, esta Comissáo analisando o mesmo
deu-o como apto à tramitação, já que é uma matéria de extrema utilidade pública,
visto que, com a criação deste Conselho, a sociedade civil, a qual comporá o
Conselho junlamente com representantes do Poder Executivo, farão o incentivo e
promoverão a valorização da 3a melhor idade

VEREADOR
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co UI Ão JUSTI A E REDA o
coMr O DE ADMINI TRA PUB A

PROJETO DE LEI N.O 30, DE 10 DE MAIO DE 2018.
PODER EXECUTIVO

ilr- DEcrsÃo ols comrssÕes

As Comissões de Constituiçáo, Justiça Pública e de Administração Pública
reunidas nesta data infra, após a apreciaçáo do Relatório elaborado pelo nobre
Edil relator, passam à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

VEREADOR VA tst LIVEIRA
Presidente Comiss Constituição, stiça e Redação

Com as conclusões do Relat

VER RI
Vice-Presidente Comissão de Con ição, Justiça e RedaÇáo

6is o= souzA

inistração Pública
ti

&U"r* )xn,ú
VEREADORA EbIÊAiNE MAR NS

Secretária Comissão de Constitui O,J e Redação

VEREAD JORGE DE SOUZA
Vice-Presi ministraçáo Pública

w'
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Secretário Comissão de Adminiskação Pública

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT),28 DE MA|O DE 20í8.
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Presidente Comissão de
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CON,IISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDACÃO
COMISSAO DE ADMI ffi

PROJETO DE LEI N.O 30, DE íO DE MAIO DE 20,I8.
PODER EXECUTIVO

PARECER:

De acordo com o
unânime das Comissões
discussão e votaçáo em
Projeto de Lei.

artigo 103 do Regimento lnterno, e diante da decisão
quanto a aprovaçáo do relatório apresentado, e após a
item PARECER F oRÁvet a matéria do presente

VEREADOR VA ISIL IVEIRA
Presidente Comissã Constitu iça e Redação

VEREADOR DRIG
Vice-Presidente Comissão de Constit

Presidente Comissão de Administraçáo Pública

DE SOUZA
Justiça e Redação

àJ*" /|a"ffi
VEREADORA ÉDILAINÊ MARTINS

Secretária Comissão de Constitui Justiça e Redação

VEREAD O JORGE DE SOUZA
Vice-Presidente Administração Pública

§+l \^-^./
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Secretário Comissão de Administraçáo Pública

SALA DAS COMISSÕES
JACTARA(MT), 28 DE MA|O DE 2018.
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