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Lei nº  8.112,  de 08 de outubro  de 2009. 
 

 

Altera a Lei nº 5.542, de 07 de outubro de 1993, que dispõe  

 sobre criação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso  

            (CMDI), e dá outras providências. 

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

DECRETA     E    EU    SANCIONO    A    SEGUINTE    LEI: 

 
  

Art. 1° - Os artigos abaixo indicados da Lei 5.542, de 07 de outubro de 1993, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 1° - Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) em 

Campos dos Goytacazes, vinculado à Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, 

com o objetivo de promover o bem estar físico, psíquico e social”. 

 

 “Art. 3º - O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) é um órgão 

permanente composto paritariamente por igual número de representantes dos órgãos públicos 

da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e de organizações e/ou instituições 

representativas da sociedade civil do município ligadas à área do idoso e será composto de 16 

membros, assim distribuídos: 

 

 I – 4 representantes das Associações de Grupos de Idosos legalmente 

constituídos; 

 II – 2 representantes das instituições prestadoras de serviços dos Idosos; 

 III – 1 representante de classe que trabalha com idoso no município; 

 IV – 1 representante da Associação de aposentados pensionistas; 

 V – 8 representantes do poder público Municipal. 

 

 §1° - ---------------------------------------------------------------- 

 

 §2° - ---------------------------------------------------------------- 

 

 §3° - ---------------------------------------------------------------- 

 

 §4º - Os representantes do Poder Público, sendo eles membros ou suplentes, 

serão de livre escolha do Prefeito Municipal, e designados dos seguintes órgãos: 

 

 I - Coordenadoria de Desenvolvimento Social; 

 

 II - Secretaria de Saúde; 
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 III - Secretaria de Família e Assistência social; 

 

 IV - Secretaria de Educação; 

 

 V - Secretaria de Assistência Judiciária; 

 

 VI - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda; 

 

 VII - Fundação Municipal de Esportes; 

 

 VIII - Fundação Cultural Jornalista Osvaldo Lima. 

 

 §5 ° - ----------------------------------------------------------- 

 

 §6° - ----------------------------------------------------------- 

 

 § 7º - Os representantes das Associações e/ ou grupos de idosos, desde que 

organizados legalmente, serão escolhidos em reunião para a qual todos serão convocados. 

  

 § 8º - Não poderão participar do CMDI as Associações e/ ou Grupo de Idosos 

que tenham seus atos constitutivos registrados a menos de 01(um) ano da data de publicação 

do edital da primeira convocação para eleger o Conselho. 

 

 § 9º - Fica vedado o uso de procuração para efeito do exercício do direito de 

voto no conselho Municipal dos Direitos do Idoso. 

 

 § 10° - Caberá às entidades eleitas a indicação de seus representantes ao 

Prefeito Municipal, diretamente, no caso da primeira composição do Conselho Municipal, ou 

por intermédio deste, tratando-se das composições seguintes, para nomeação, no prazo de 60 

(sessenta) dias após a realização do Fórum que as elegeu, sob pena de substituição por 

entidade suplente, conforme ordem decrescente de votação. 

 

 § 11° - Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzidos por um mandato de igual período, enquanto no desempenho das funções ou 

cargos nos quais foram nomeados ou indicados”. 

 

 “Art. 4° - O Presidente e o Vice-Presidente do CDMI serão escolhidos, 

mediante votação, dentre os seus membros, por maioria absoluta, devendo haver, no que tange 

à Presidência e à Vice-Presidência, uma alternância entre as entidades governamentais e não-

governamentais. 

 

 Parágrafo único - O Vice-Presidente do CMDI substituirá o Presidente em suas 

ausências e impedimentos, e, em caso de ocorrência simultânea em relação aos dois, a 

presidência será exercida pelo conselheiro mais idoso”.  

 

 “Art. 9° - A Secretaria Municipal de Família e Assistência Social, órgão gestor 

das políticas de assistência social do município, prestará o apoio administrativo, técnico e 

material, indispensável ao funcionamento do CMDI”.      
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 Art. 2º - A Lei 5.542, de 07 de outubro de 1993, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes artigos 5°-A e 5°-B: 

 

             “Art. 5º-A - As entidades não governamentais representadas no Conselho 

Municipal de Direito dos Idosos perderão essa condição quando ocorrer uma das seguintes 

situações: 

 

            I – extinção de sua base territorial de atuação no Município; 

 

 II – irregularidade no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que 

tornem incompatível a sua representação no Conselho; 

 

 III – aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente 

comprovadas”. 

 

 “Art. 5º-B - Perderá o mandato o Conselheiro que: 

 

 I – desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação; 

 

 II – faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa; 

 

 III – apresentar renúncia ao Plenário do Conselho, que será lida na sessão 

seguinte à de sua recepção na Secretaria do Conselho; 

 

 IV – apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções; 

 

 V – for condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal”.        

 

 

 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrario. 

 

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS 

GOYTACAZES, 08 de outubro de 2009. 

 

 

 

 

 

Rosinha Garotinho 
- Prefeita - 
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