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Lei Nº 3959/2011

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,
INSTITUI A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA E CRIA O FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NO
MUNICIPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, e
eu CARLOS ALBERTO JUNG, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

                                                              Lei:

CAPITULO I
DA CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa –
CMDI, órgão permanente, paritário, deliberativo, controlador e fiscalizador da política e
defesa dos direitos da Pessoa Idosa, vinculado à Secretaria responsável pela política
Municipal de Assistência Social.

Art. 2° - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem por
objetivo assegurar os direitos da pessoa com idade igual ou superior a sessenta anos
de idade e criar condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na
sociedade, por meio do estabelecimento da Política Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, no Município de União da Vitória. 

Parágrafo Único: Na consecução desta política, cumprir-se-ão as
diretrizes da legislação Federal e Estadual vigente e a pertinente à Política Nacional
da Pessoa Idosa, como estabelece a Lei Federal nº 8842, de 4 de janeiro de 1994,
regulamentada pelo Decreto nº 1948, de 3 de julho de 1996, Lei Federal nº 10.741, de
outubro de 2003 – Estatuto do Idoso e a Lei Estadual nº 11.863, de 23 de outubro de
1997. 

CAPITULO II
DOS PRINCIPIOD E DAS DIRETRIZES

Art.3 º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa reger-se-á
pelos seguintes princípios: 

I - Dever da família, da sociedade e do Estado em assegurar ao idoso
todos os direitos da cidadania e garantir  a sua plena convivência familiar e
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participação na comunidade, defendendo sua dignidade, seu bem estar e direito à
vida;

II – Tratamento a pessoa idosa sem discriminação de qualquer natureza;
III -  Fortalecimento e valorização dos vínculos familiares, de modo a

evitar o abandono da pessoa idosa ou internações inadequadas e/ou desnecessárias
em estabelecimentos asilares  e ou casas de repouso.

IV -  Formulação, coordenação, supervisão e a avaliação dos serviços
ofertados, dos planos, programas e projetos no âmbito municipal;

V – Criação de sistemas de informações sobre a política e os recursos
existentes na comunidade, bem como seus critérios de funcionamento.

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:
I – Deliberar e formular a política de atendimento, proteção e defesa dos

direitos da Pessoa Idosa, em consonância com a legislação em vigor, a qual atuará na
inserção da pessoa idosa na vida familiar, socioeconômica e político cultural do
município de União da Vitória visando a eliminação de preconceitos;

II – Estabelecer prioridades de atuação e de definição da aplicação dos
recursos públicos Federais, Estaduais e Municipais destinados às políticas sociais
básicas de atenção a Pessoa Idosa; 

IV – Acompanhar a aplicação dos recursos destinados à execução da
política da Pessoa Idosa, oriundos de auxílios, subvenções e outros recursos;

V – propor aos poderes constituídos, modificações nas estruturas dos
órgãos governamentais diretamente ligados ao atendimento, à proteção e à defesa
dos direitos da Pessoa Idosa;

VI – Oferecer subsídios para a elaboração de leis atinentes aos
interesses da Pessoa Idosa em todos os níveis. 

VII – Fiscalizar as instituições que prestam atendimento ao idoso;
VIII – Estabelecer a forma de participação da Pessoa Idosa no custeio em

entidades filantrópicas ou casa-lar, prevista no Art. 35 da Lei Federal nº 10.741/2003;

IX - Incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas
relacionados ao atendimento, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa;

X - Promover intercâmbio com entidades públicas, particulares,
organismos nacionais e internacionais;

XI - Prestar informações e emitir pareceres sobre assuntos que dizem
respeito ao atendimento, proteção e a defesa dos direitos da Pessoa Idosa;

XII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
XIII - Aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu regimento

interno, o registro da entidade de defesa ou de atendimento da Pessoa Idosa e
respectivos programas de atuação;



 

UNIÃO DA VI
A

TÓR
I

1860 1890

ESTADO  DO  PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º Pavimentos     
Fone: 42-3521-1200    e-mail:  pmuva@uniaodavitoria.pr.gov.br
CNPJ 75.967.760/0001-71    

Site Oficial: www.pmuniaodavitoria.com.br

3

XV - Comunicar ao Ministério Público os casos de suspeita ou
confirmação de maus-tratos, ou, de qualquer outro ato que tipifique violação aos
direitos da Pessoa Idosa, que cheguem ao conhecimento do Conselho;

XVI - Fiscalizar e avaliar a gestão de recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa;

XVII- Receber petições denuncias, reclamações, representações de
qualquer cidadão por desrespeito aos direitos assegurados aos idosos e ou entidades;

SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO E DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 5º- O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será
composto por 18 membros titulares e seus respectivos suplentes, conforme
composição abaixo:

I – Nove representantes de organizações não governamentais de âmbito
municipal diretamente ligadas ao atendimento, proteção e defesa dos direitos da
Pessoa Idosa, legalmente constituídas e em funcionamento há mais de dois anos,
oriundos dos seguintes segmentos:Instituições de atendimento a Pessoa Idosa em
regime asilar, Associações civis comunitárias, Sindicatos e entidades patronais,
NUCRESS, CRP, Instituições de ensino superior; organizações profissionais afetas á
área; Instituições religiosas, Pastorais e Instituições afins. 

 II – Nove representantes do Poder Publico local, sendo: Secretaria
Municipal de Ação Social, Autarquia Municipal de Esportes, Secretaria Municipal de
Educação, Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Habitação,
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Agricultura, Fundação
Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Administração.

Art. 6º - Para a emissão do ato que nomeará os membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, o Chefe do Poder Executivo observará os
seguintes procedimentos:

I - Os representantes das organizações não governamentais serão eleitos
em Assembléia Própria e referendados por ocasião da Conferencia Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa.

II – Os representantes do Poder Executivo serão escolhidos dentre
servidores das Secretaria Municipais elencadas no inciso II, do art. 5º desta Lei.

§ 1º  - Caberá às organizações não governamentais, a indicação de seus
membros titulares e suplentes, para a devida nomeação pelo chefe do Poder
Executivo. 

§ 2º   -  O não atendimento ao disposto no § 1º deste artigo, implicará na
substituição da organização infratora por sua suplente mais votada, na ordem de
sucessão.

§ 3º - Os representantes das organizações não governamentais
referendadas na Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa  e os demais
representantes da Administração Municipal, assim como seus respectivos suplentes,
serão nomeados Por Decreto do Chefe do Poder Executivo.
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Art. 7º.  O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, permitida
uma recondução, independente da condição de titular ou suplente.

Parágrafo Único – A recondução é vinculada à pessoa do representante,
ficando configurada também quando ocorrer a alternância da condição de titular e 
suplente ou vice-versa, bem como a mudança de Entidade representada, seja do
Poder Executivo Municipal ou de Entidades não governamentais.

Art. 8º - Poderão participar das reuniões do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa – CMDI, o Ministério Público, Poder Judiciário local, o Poder
Legislativo e demais órgãos que possam contribuir para a efetivação dos direitos da
Pessoa Idosa.

SEÇÃO III
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

Art. 9º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa terá a
seguinte estrutura:

I – Secretaria Executiva / Diretoria composta por Presidente, Vice-
Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro.

II -  Comissões de trabalho constituídas por resolução do Conselho;
III – Plenário;
§ 1º - A Diretoria será eleita até trinta dias após a posse dos membros do

Conselho, pela maioria de seus membros titulares e na ausência destes, seus
respectivos suplentes.

§ 2º - O Presidente poderá ser reconduzido por um mandato consecutivo,
respeitando-se a alternância entre governo e sociedade civil.

Art.10 – A função do conselheiro é considerada serviço publico relevante
e, não será remunerada, sendo seu exercício prioritário e justificadas as ausências a
quaisquer outros serviços, quando determinado seu comparecimento às sessões do
Conselho, ou, participação em diligências.

Art. 11 – A Secretaria Municipal responsável pela política de Assistência
Social, execução da política de defesa dos direitos da Pessoa Idosa prestara o
necessário apoio técnico e administrativo para consecução das finalidades do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Art. 12 – O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa instituirá
seus atos por meio de resoluções aprovadas pela maioria de seus membros e
publicadas no órgão de imprensa no Município.

Art. 13 – Cada membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa terá direito a um único voto na sessão plenária.

Art. 14 – Todas as sessões do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa serão publicadas e precedidas de divulgação, sempre que necessário.

Art. 15 – Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa poderá recorrer à  pessoas de notória
especializações e entidades representativas de profissionais ligadas à área, para
assessorar o Conselho em assuntos específicos.
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SEÇÃO IV
DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Art. 16. O CMDI se reunirá mensalmente no mínimo, 11 (onze) vezes ao
ano para as reuniões ordinárias, em data, local e horário a serem definidos pelo
Regimento Interno do órgão, com ampla publicidade à população e outros
interessados.

§ 1º. Sempre que necessário, serão realizadas reuniões extraordinárias,
na forma como dispuser o regimento interno do CMDI;

§ 2º. A realização de reuniões do CMDI em locais e horários diversos do
usual deverão ser devidamente justificadas, comunicadas com antecedência e
amplamente divulgada, orientando o público acerca da mudança e de sua
transitoriedade;

§ 3º. A pauta contendo as matérias a serem objeto de discussão e
deliberação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do CMDI serão previamente
comunicadas aos conselheiros titulares bem como à população em geral.

§ 4º. As sessões serão consideradas instaladas após atingidos o horário
regulamentar e o quorum regimental mínimo;

§ 5º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, conforme dispuser
o regimento interno do Órgão, salvo disposição em contrário prevista nesta Lei;

§ 6º. As deliberações e resoluções do CMDI poderão ser publicadas nos
órgãos oficiais e/ou na imprensa local, seguindo os mesmos trâmites para publicação
dos demais atos do Executivo, porém gozando de absoluta prioridade sempre que
necessário;

§ 7º. As despesas decorrentes da publicação deverão ser suportadas
pela administração pública, através de dotação orçamentária específica;

§ 8º. A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade
subseqüente à reunião do CMDI onde a decisão foi tomada ou a resolução foi
aprovada, cabendo à presidência e à secretaria executiva do órgão a tomada das
providências necessárias para que isto se concretize.
 

SEÇÃO V
SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO

Art. 17– O CMDI elegerá a sua Secretaria Executiva, composta de um
Presidente, um Vice – Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º
Tesoureiro, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser admitida a recondução por
igual período.

Art. 18 – Compete ao Presidente:
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I – convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do

Conselho;

II - representar o Conselho em juízo ou fora dele, podendo delegar a sua

representação;

III – inteirar – se de todos os assuntos e ações que envolvam o Estatuto

do COMDI e Leis completares;

IV – manter o Conselho informado de todas as medidas e assuntos

relacionados à área da Pessoa Idosa;

V – acatar as decisões do Conselho e pugnar pela sua efetivação;

VI – manter o governo municipal informado de todas as atividades e

decisões do conselho;

VII- prover, junto ao secretário, o perfeito funcionamento da secretaria,

transmitindo – lhe as determinações emanadas do Conselho;

VIII – assinar as resoluções do Conselho;

IX – autorizar, após ouvido o Conselho, os afastamentos e licenças dos

conselheiros;

X – submeter ao plenário os assuntos oriundos da secretaria;

XI – expedir pedidos de informações e consultas às autoridades

competentes;

XIII – requisitar servidores públicos para assessoramento ao CMDI;

XIV – constituir as Comissões Temáticas, permanentes ou temporárias,

submetendo –as à homologação do plenário;

XV – exercer outras funções definidas em lei ou regimento.

Art. 19 – Em suas faltas ou impedimentos, o Presidente será substituído

pelo Vice – Presidente, a quem competirá também exercer outras atribuições que lhe

forem delegadas pela presidência ou pelo plenário.

Art. 20 – Compete ao Secretário:

I – elaborar as atas e manter atualizada a documentação do Conselho;

II – expedir correspondências e arquivar documentos;
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III- prestar contas à presidência dos seus atos, informando – a de todos

os fatos que tenham ocorridos no Conselho;

IV – informar a presidência dos compromissos agendados;

V – manter os conselheiros informados das reuniões e da pauta a ser

discutida, inclusive no âmbito das Comissões Temáticas;

VI – emitir e assinar toda a documentação pertinente ao gerenciamento

do Conselho, junto com o Presidente;

VII – coordenar as atividades da secretaria, sob supervisão do

Presidente;

VIII – receber e encaminhar à  Presidência a documentação e

correspondências recebidas pelo Conselho;

IX – apresentar anualmente relatório sucinto das atividades do Conselho;

X – receber até 48 (quarenta e oito) horas antes, relatórios e documentos

a serem apresentados na reunião, para fim de processamento e inclusão na agenda,

salvo casos de prorrogação de prazo admitidos pela Presidência;

XI – providenciar a publicação dos atos do Conselho no Diário Oficial

Municipal;

XII – exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo

Presidente ou pelo plenário.

Art. 21 -  O exercício das funções de secretário não eximirá o conselheiro

de participar das Comissões Temáticas.

Art. 22 -  Compete ao 2º Secretário:

I -Substituir o 1º Secretário nos impedimentos ou em caso de vacância

II- Em caso de ausência do Presidente as reuniões poderão ser

realizadas com a presença do Vice – Presidente; no caso de ausência de ambos,

quem presidirá  mesa será 1º Secretário, cabendo ao 2º Secretário as atividades que

caberiam ao 1º durante uma reunião.

Art. 23 – Compete ao 1º Tesoureiro:

I - Organizar e dirigir os serviços da tesouraria;

II - Zelar pelo arquivo e materiais  relativos à tesouraria;
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III -Preparar ou redigir os relatórios financeiros do Conselho, divulgando

– os através da afixação no quadro de editais e outras atribuições não especificadas

nesta Lei.

IV - Arrecadar e dar destinação às contribuições dos sócios, donativos

avulsos e subvenções recebidos pela entidade, recolhendo o numerário aos bancos

previamente designados;

Art. 24 – Compete ao 2º Tesoureiro:

I -Substituir o 1º Tesoureiro nos impedimentos e no caso de vacância;

II -Prestar colaboração ao 1º Tesoureiro quando da solicitação do mesmo

conforme a necessidade se apresentar;

III -Participar das reuniões da Diretoria e  das atividades propostas.

SEÇÃO VI

SECRETARIA EXECUTIVA PARA ASSESSORAR OS CONSELHOS

Art. 25 - Compete a Secretaria Executiva dos Conselhos:

I – garantir que as informações e documentos atualizados úteis ao

exercício das funções de conselheiros, como cópia de documentos e prazos a serem

cumpridos, cheguem em tempo hábil para serem usados no que for necessário;

II – registrar as reuniões do Plenário (atas) e manter a documentação

atualizada;

III – publicar as decisões / resoluções no Diário Oficial;

IV – manter os conselheiros informados das reuniões e da pauta,

inclusive das comissões temáticas (se houver).

V – organizar e zelar pelos registros das reuniões e demais documentos

do Conselho e torná- los acessíveis aos conselheiros;

Parágrafo Único:A função da Secretaria Executiva, porém, não se resume

à organização das rotinas administrativas do conselho, mas principalmente à tarefa de

assessoria, levantando e sistematizando dados e informações que permitam à

Presidência e ao Colegiado tomarem decisões. Tem ainda como tarefa executar outras
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competências que lhe forem atribuídas, como coordenar, supervisionar,dirigir e

estabelecer os planos de trabalho da Secretaria. Ressalta – se que essas atribuições

e competências devem estar dispostas no regimento do Conselho, a fim de disciplinar

o ato dessa equipe de apoio e assessoramento.

Parágrafo Único: O Secretário Executivo dos Conselhos deverá ser uma

assistente social designada pelo Poder Executivo Municipal para executar funções

administrativas do Conselho, conforme será descrito no regimento interno do mesmo e

atribuições dessa Secretaria Executiva.

                                                       
SEÇÃO VII

DO MANDATO DE CONSELHEIRO
           

Art. 26 – Perderá o mandato o Conselheiro que:
I – Desvincula-se do órgão de origem de sua representação;
II – Faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas sem

justificativas convincente, que deverá ser apresentada na forma prevista no regimento
Interno do Conselho;

III  –  Renunciar;
IV – Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
V – For condenado em sentença irrecorrível por crime ou contravenção

penal.
Parágrafo Único – A perda de mandato, se dará por deliberação da

maioria dos componentes do Conselho, sendo assegurada a ampla defesa.
Art. 27 - Nos casos de perda de mandato, impedimento ou falta, os

membros efetivos do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão,
automaticamente substituídos pelos suplentes exercendo os mesmos direitos e
deveres dos titulares.

Art. 28 – As Entidades ou organizações representadas pelos conselheiros
faltosos deverão ser comunicadas a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta
intercalada mediante correspondência do Secretário Executivo do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa. 

Art. 29   - Perderá  a representatividade a Instituição que:
I – Extinguir sua base territorial de atuação no Município de União da

Vitória;
II – Tiver sido constatada em seu funcionamento irregularidade

acentuada gravidade, devidamente comprovada, que torne incompatível sua
representação no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

III - Sofrer penalidade administrativa reconhecidamente grave.

CAPITULO IV
DA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
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Art. 30 – Fica instituída a Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, avaliativo e fiscalizador
composto por delegados representantes das instituições e organizações de atenção e
atendimento a Pessoa Idosa das associações civis comunitárias, sindicatos e outros
do Município de União da Vitória e do Poder Executivo, que se reunirá a cada dois
anos, sob coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
mediante Regimento Interno  próprio. 

Art. 31 – Os delegados das entidades não governamentais, da
Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão escolhidos em reuniões
próprias das Instituições, convocadas para este fim e realizadas por segmentos da
sociedade civil sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, no período anterior à ata da realização da Conferencia, garantida a participação
de um representante de cada instituição com direito a voz e voto.                                   
   

Art.     32.  – Os representantes do Poder Executivo, na Conferencia
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa serão indicados pelos chefes das respectivas
Secretarias, mediante ofício envido ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, no prazo  de até cinco dias anteriores à realização da Conferência.

Art.      33.  – Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa:  

I – Avaliar a situação do Município no que diz respeito à atenção aos
idosos;

II – Traçar as diretrizes gerais da política municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa no Município de União da Vitória;

III – Referendar os representantes da sociedade civil e do Poder Publico
para o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

IV – Avaliar e reformular as decisões administrativas do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso, quando convocada;

V – Publicar as propostas aprovadas, registrando-as em documento final. 
Art. 34 – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária

autorização orçamentária.
Art. 35 – O funcionamento e administração do Fundo Municipal dos

Direitos da Pessoa Idosa serão objeto de regulamentação pelo Executivo Municipal.

CAPITULO V
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 36 – Fica criado o Fundo municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar
suporte financeiro na implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e
ações dirigidos a idosos do Município de União da Vitória.

Art.37 – O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será gerido
pela Secretário Municipal de Ação Social e/ou Secretaria responsável pela política de
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assistência social,sob a orientação e controle do Conselho Municipal da Pessoa Idosa
– CMDI.

Art.38 -  São receitas do Fundo municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:
I – Dotações orçamentárias;
II – Doações de pessoas físicas ou jurídicas, publicas ou privadas;
III – Contribuições voluntárias;
IV – Produto de aplicação dos recursos disponíveis;
V -  Recursos provenientes dos Conselhos Nacional e Estadual dos

Direitos da Pessoa Idosa;
VI – Valores provenientes de multas previstas na Lei nº 10.741, de 1º de

outubro de 2003 – Estatuto do Idoso;
VIII – Outros recursos. 
§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas

obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em agência de
estabelecimento oficial de credito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:
I – Da existência de disponibilidade em função do cumprimento de

programação;
II – de previa autorização do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa

Idosa;
Art. 39 – Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização

orçamentária.
Art. 40 – O funcionamento e administração do Fundo Municipal dos

Direitos da Pessoa Idosa serão objeto de regulamentação pelo Executivo Municipal.     
                                                                      

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

   
Art. 41 – Para a implantação e funcionamento do Fundo Municipal dos

Direitos da Pessoa Idosa, no primeiro ano de sua vigência, o Poder Executivo
Municipal, deverá abrir crédito adicional especial mediante procedimento legal previsto
na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 42 – Para o primeiro mandato, os membros não governamentais do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, serão eleitos em Assembléia a ser
realizada pelas instituições elencadas no Art.5º, inciso I, da presente Lei.

Art. 43 – A organização e o funcionamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa serão disciplinados em Regimento Interno, que será
elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias após a posse de seus membros.

Art. 44 – Revoga-se a Lei nº 3374/2007.
União da Vitória, 24 de agosto de 2011.  

                                         CARLOS ALBERTO JUNG
                                                 Prefeito Municipal 


