
LEI Nº.1015 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 

 
“Dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento ao Idoso do 
Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, Cria o Conselho 
Municipal do Idoso e dá outras providências”. 

 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º - A Política Municipal de Atendimento ao Idoso tem a finalidade de assegurar 
os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 
integração e participação efetiva na sociedade.  
 
Art. 2º - Considera-se idoso para os efeitos desta lei, a pessoa igual ou maior de 60 
(sessenta) anos de idade. 
 

CAPÍTULO II 
DOS PRINCÍPIOS E DAS DIRETRIZES 

 
SEÇÃO I 

DOS PRINCÍPIOS 
 
Art. 3º - A Política Municipal de Atendimento ao Idoso reger-se-á pelos seguintes 
princípios:  
 
I - a família, a sociedade e o município têm o dever de prestar serviços e 
desenvolver ações que visem o atendimento das necessidades básicas do idoso, 
garantindo sua autonomia e participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, bem estar e o direito à vida;  
 
II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 
objeto de conhecimento e informação para todos;  
 
III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza tendo assegurada a 
sua participação em todos os segmentos da sociedade;  
 
IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 
efetivadas através desta política;  
 
V - as diferenças econômicas, sociais e, particularmente, as contradições entre o 
meio rural e urbano do município deverão ser observadas pelo poder público e pela 
sociedade em geral, na aplicação desta Lei; 
 
VI - fica assegurada ao idoso a garantia e promoção da assistência à saúde, com 
ações que desenvolvam atividades de prevenção e manutenção, mediante 
programas e medidas específicas.  



 
SEÇÃO II 

DAS DIRETRIZES 
 
Art. 4º - Constituem diretrizes da Política Municipal de Atendimento ao Idoso:  
 
I - viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, 
que proporcionem sua integração às demais gerações; 
 
II - participação do idoso na formulação, implementação e avaliação das políticas, 
planos, programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais a serem 
desenvolvidos;  
 
III - conscientização e sensibilização da sociedade sobre o papel da família do idoso 
em prestar-lhe atendimento, em detrimento ao atendimento asilar, com exceção dos 
idosos que não possuam condições próprias de sobrevivência;  
 
IV - capacitação e atualização dos profissionais nas áreas de assistência social, 
saúde, educação, esporte e lazer, cultura e na prestação de serviços voltados ao 
atendimento da pessoa idosa;  
 
V - divulgação das políticas, planos, programas, projetos, benefícios e serviços de 
atendimento ao idoso oferecido pelo município;  
 
VI - desmistificação da percepção cultural da sociedade a respeito dos mitos do 
envelhecimento (fragilidade, dependência, enfermidade), através de programas 
educativos;  
 
VII - priorização do atendimento ao idoso em órgãos públicos e privados prestadores 
de serviços quando desabrigados e sem família;  
 
VIII – apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao envelhecimento;  
 
IX - estabelecimento de programas comunitários de caráter solidário, envolvendo os 
vários segmentos da sociedade;  
 
X – fomentação de elaboração de proposta orçamentária pelas secretarias das 
áreas de saúde, educação, cultura, esporte e lazer, no âmbito de suas 
competências, visando o financiamento de programas municipais compatíveis com a 
Política Municipal de Atendimento ao Idoso.  
 

CAPÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO 

 
Art. 5º - Competirá à Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social a 
coordenação geral e implementação de ações integradas que viabilizem a 
aplicabilidade da Política Municipal de Atendimento ao Idoso com a participação do 
Conselho Municipal do Idoso. 



 
Art. 6º - O Conselho Municipal do Idoso será órgão permanente, paritário, consultivo 
e deliberativo, compostos por igual número de representantes dos órgãos e 
entidades públicas, entidades prestadoras de serviços socioassistenciais, 
organizações representativas da sociedade civil, representantes dos usuários dos 
serviços socioassistenciais e beneficiários do BPC – Benefício de Prestação 
Continuada. 
 
§ 1º - Consideram-se entidades prestadoras de serviços socioassistenciais aquelas 
que prestam atendimento continuado, de assessoramento e de defesa e garantia 
dos direitos do idoso, que estiverem juridicamente constituídas e regularmente 
escritas no Conselho Municipal de Assistência Social.  
 

CAPÍTULO IV 
DAS AÇÕES MUNICIPAIS 

 
Art. 7º - Na implementação da Política Municipal de Atendimento ao Idoso, são 
competências do município:  
 
I - Na área de promoção assistência social e habitação:  
 
a) desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas do 
idoso, mediante a participação da família, da sociedade e de entidades 
governamentais e não governamentais;  
 
b) estimular em parceria com vários segmentos da sociedade, alternativas de 
atendimento ao idoso, como: centro de convivência, centro de cuidados diurnos, 
casas-lares, repúblicas, grupos de convivência, programas para atender situações 
de carência, de violência, maus tratos, negligência e abandono, objetivando a 
inclusão social;  
 
c) apoiar iniciativas que zelem pelos direitos da pessoa idosa e ações que coíbam 
abusos e lesões sofridas pelo idoso;  
 
d) promover e incentivar o desenvolvimento de simpósios, seminário e atividades 
que propiciem novas possibilidades de atuação;  
 
e) planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, pesquisas e publicações 
sobre a situação social do idoso no município; 
 
f) qualificar os profissionais que trabalham com idosos para que possam prestar 
serviços com bom nível de qualidade;  
 
g) apoiar iniciativas que capacitem o idoso e propiciem a sua inserção no mercado 
de trabalho;  
 



h) incluir aos programas de assistência ao idoso a melhoria das suas condições 
habitacionais e adaptações da moradia, considerando seu estado físico e 
capacidade de locomoção; 
 
i) buscar alternativas habitacionais adequadas, facilitando a convivência e 
sociabilidade, estimulando pessoas mais velhas e sozinhas a viverem juntas 
compartilhando espaços, trabalhos domésticos e despesas; 
 
j) destinar nos programas habitacionais do município, unidades especialmente 
projetadas, no regime de comodato, que garantam o acesso da pessoa idosa à 
habitação popular, utilizando sistema de financiamento acordado junto aos órgãos 
competentes; 
 
l) fomentar a discussão de criação de normas para que construções e sedes de 
serviços públicos eliminem as barreiras arquitetônicas que dificultam o acesso, 
mobilidade e circulação do individuo idoso. 
 
 
II - Na área de saúde:  
 
a) assegurar ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de atendimento 
realizados pela rede municipal de saúde;  
 
b) prevenir, manter e promover a saúde do idoso, mediante programas e medidas 
específicas;  
 
c) legislar, concorrentemente à União e ao Estado quanto aos Serviços Geriátricos e 
Similares, no âmbito da Municipalidade;  
 
d) desenvolver formas de cooperação entre os vários segmentos da sociedade, 
ligados à área de geriatria e gerontologia, para treinamento de equipes 
interprofissionais;  
 
e) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de determinadas doenças 
do idoso, com vistas à prevenção, tratamento e reabilitação;  
 
f) criar serviços alternativos de saúde para o idoso; 
 
g) assegurar ao idoso o acesso às informações sobre a aquisição de hábitos 
saudáveis para prevenção, manutenção e promoção de saúde;  
 
 
III - Na área de educação:  
 
a) adequar currículos metodologias e material didático aos programas educacionais 
destinados ao idoso, no âmbito municipal;  
 



b) desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, a 
fim de informar a população sobre o processo de envelhecimento;  
 
c) desenvolver programas que adotem modalidades de ensino adequadas ao idoso;  
 
d) apoiar iniciativas que permitam o acesso das pessoas idosas a diferentes formas 
do saber.  
 
 
IV - Na área de cultura:  
 
a) assegurar ao idoso a participação no processo de produção, reelaboração e 
usufruir dos bens culturais;  
 
b) propiciar ao idoso o acesso aos eventos culturais, mediante preços reduzidos, em 
âmbito municipal;  
 
c) proporcionar ao idoso asilado o acesso aos bens culturais através de ações 
desenvolvidas no próprio local;  
 
d) incentivar os movimentos de idoso a desenvolverem atividades culturais;  
 
e) valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do 
idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural.  
 
 
V - Na área do esporte e lazer:  
 
a) propiciar atividades recreativas desenvolvendo a socialização;  
 
c) incentivar a organização de grupos para a prática de atividades esportivas, 
promovendo o desafio e auto superação;  
 
d) incentivar a sistematização das práticas corporais resultando no bem-estar físico e 
psicossocial dos idosos.  
 
 
VI - Na área de transporte coletivo:  
 
a) incentivar e apoiar ações que possibilitem o acesso gratuito e acessibilidade da 
pessoa idosa no transporte coletivo municipal.  
 
 
VI) - Na área de justiça e segurança publica:  

 
a) promover e defender direitos da pessoa idosa proporcionando-lhe atendimento e 
serviço de melhor qualidade através dos órgãos de justiça, da segurança pública e 
de assessoria jurídica; 



b) promover entendimento entre o Conselho Municipal do Idoso e dos órgãos do 
poder judiciário (Ministério Publico) para examinar e acompanhar as denúncias de 
maus tratos, violência e agressões, mobilizando também os dispositivos policiais da 
cidade, quando necessitar. 
 
 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 

 
Art.8º - Fica criado o Conselho Municipal do Idoso, órgão permanente, paritário, 
consultivo e deliberativo com a finalidade especifica de formular, avaliar, monitorar e 
fiscalizar a implementação da Política Municipal de Atendimento ao Idoso no 
município. 
 
 
Art. 9º - Compete ao Conselho Municipal do Idoso: 
 
I – formular a Política Municipal de Atendimento do Idoso, definir suas ações e 
determinar as fontes de aplicações de recursos; 
 
II – zelar pela execução da Política Municipal de Atendimento do Idoso; 
 
III – cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais e legais referentes ao idoso, 
sobretudo a Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 e a Lei n° 10.741 de 1º de 
outubro de 2003; 
 
IV – indicar as prioridades a serem incluídas no planejamento global do município 
nas questões que dizem respeito ao idoso; 
 
V – sugerir as alterações que se fizerem necessárias na estrutura orgânica da 
administração direta responsável pela execução da Política Municipal de 
Atendimento ao Idoso; 
 
VI – incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para 
a promoção, a proteção e a defesa dos direitos do idoso; 
 
VII – estabelecer critérios para a composição dos quadros técnicos responsáveis 
pela implementação de políticas e programas de atendimento ao idoso; 
 
VIII – incentivar a criação de oportunidades para o idoso no mercado de trabalho 
formal e informal; 
 
IX – incentivar e apoiar as ações dos municípios, das entidades civis e dos 
conselhos municipais para o desenvolvimento de políticas e programas de 
atendimento ao idoso; 
 
X – promover gestões junto aos órgãos de segurança e justiça para que o idoso 
receba atendimento especial e de qualidade; 



 
XII – denunciar todos os atos que de qualquer forma atentem contra os direitos dos 
idosos; 
 
XIII – cadastrar os programas e as entidades não governamentais que desenvolvam 
atividades de atendimento ao idoso; 
 
XIV – elaborar seu regimento interno, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
data de sua implantação. 
 
Art. 10 - O Conselho Municipal do Idoso, de composição paritária entre o poder 
público e a sociedade civil, é constituído por um representante de cada um dos 
seguintes órgãos, entidades e segmentos da sociedade: 
 
I – Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social; 
 
II – Secretaria Municipal de Saúde; 
 
III – Secretaria Municipal de Educação; 
 
IV – Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo; 
 
V – Secretaria Municipal de Cultura; 
 
VI - Entidades prestadoras de serviços socioassistenciais; 
 
VII – Organizações representativas da sociedade civil; 
 
VIII - Representantes dos usuários dos serviços socioassistenciais;  
 
IX - Representantes dos beneficiários do BPC - Benefício de Prestação Continuada; 
 
X – Profissionais da área de saúde que não sejam do Poder Público. 
 
§ 1º - Cada membro do Conselho Municipal do Idoso terá um suplente. 
 
§ 2º - A função do membro do Conselho Municipal do Idoso é considerada de 
interesse público relevante e não poderá ser remunerada. 
 
§ 3º - Os membros do Conselho Municipal do Idoso e os respectivos suplentes serão 
nomeados pelo Prefeito Municipal. 
 
§ 4º - Os representantes da sociedade civil serão eleitos em foro próprio, com 
registro em ata específica, conforme normas estabelecidas em edital publicada pelo 
Conselho. 
 
Art. 11 - O mandato dos representantes da sociedade civil do Conselho Municipal do 
Idoso será de 02 (dois) anos, permitida única recondução por mais um período. 



 
Art. 12 - O Conselho Municipal do Idoso terá seu funcionamento disciplinado por 
Regimento próprio, obedecendo às normas estabelecidas nesta Lei. 
 
Art. 13 - O Conselho Municipal do Idoso será constituído pelas instâncias 
deliberativas e executivas: 
 
I – Plenária; 
 
II – Mesa Diretora. 
 
§ 1º - A Mesa Diretora será composta por Presidente, Vice-presidente, Primeiro 
Secretário e Segundo Secretário sendo eleitos pelos membros nomeados e 
empossados, na primeira reunião. 
 
Art. 14 - A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social prestará ao 
Conselho Municipal do Idoso, o assessoramento, o apoio administrativo necessário e 
recursos financeiros para a implantação e manutenção do mesmo serão previstos 
em dotação específica. 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a 
partir da data de sua publicação. 
 
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei nº 795, de 16 de outubro de 2009.  
 
 
 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 11 de novembro de 2013. 
 
 
 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


