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PROJETO DE LEI N'059/2019 DE 25 DE JUNHO DE 20í9.
:ri,-ara Munícipal de BaÍretÍds' ú " Estabelece diretrizes para a potítica

Municipal de ÁssisÍência aos /dosos, de
modo a estimular, promover e formar
Cuidadores Voluntários de /dosos, e dá
outras providências."

DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, NO
reg imenta is,

A CÂMARA MUNICIPAL
uso de suas atribuições legais e

APROVA:

Art. 1'. O Poder público Municipal, quando da formulação e realizaçãoda Política Municipar de Assistência aos rdosos se pautará peras seguintes
diretrize_s, entre outras possíveis e necessárias à integraçào, protJção epromoção da pessoa idosa:

divulgação e promoção da figura do cuidador Voruntário, a tÍturo
gratuito e sem vinculo empregatÍcio, de péssoas idosas;

ll - fornecimento de cursos de treinamento, a títuro gratuito cie cuidador
de pessoas idosas, em órgãos e instituições especiarizaóos nessa atividade
específica;

lll - recenseamento dos idosos que no Município necessilem de
cuidados;

lV - estimulo à atividade de Cuidador Voluntário, seja de palentes depessoas que precisem de cuidados, preÍerencialmente de parentes ou
responsáveis, seja de pessoas sem vínculo com quem vai ser cuidado, dispostas
a contribuir volu nta riamente;

- V - aproximação, quando for o caso, de idosos carentes de cuidados e
Cuidadores Voluntários, quando for o caso;

Vl - d ispon ibilização, por meio de uma central de informaçÕes,
especialmente por via eletrônica ou telefônica, em período integral, de orieriiação
para o atendimento no cuidado de idosos.

Parágrafo único Considera-se ,,Cuidador Voluntário de rdosos,. para os
fins estabelecidos nesta tei, todo aquele que exerce função de curcrai, nurna
relaçâo de proximidade física e afetiva, de pessoas idosas que precisem de
cuidados para a prática de hábitos da vida diária, exercícros fisicos uso de
medicamentos, higiene pessoar, distraÇóes e passeios, entre outros. vortados
para a obtenção de uma vida normal e saudável, voluntariamente e sem
pretensão de qualquer contrapartida, inclusive de natureza remuneratória.

Art. 2'. os cuidadores voruntários de idosos, em atividades nos termos
desta lei, teráo direito de atendimento prioritário na área de saúde rnental da
Rede Pública Municipal de Saúde.

Avenida Clériston Andrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77) 36ll-9628
Home Page: www.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101



Carnnra Svtunícfuof {" tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893 /OOOI -7 O

Art.3o. lnstituições da sociedade civil organizada e entidades públicas,
das três esferas de governo poderão contribuir com informaçÔes e recursos
humanos e materiais para viabilizar a consecução desta lei, através da
celebração de acordos, convênios e parcerias com o Poder Público Municipal.

Art. 4'. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotaçÕes orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário

Art.50. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação

Art.6'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as
disposiçôes contrarias.

Sala das sessões, em 25 de Junho de 2019.

SILMA ALVES
Vereadora - PRB
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lnstitui o Programa Cuidador de ldosos, destinado a promover a figura do
cuidador de pessoas idosas voluntário ou profissional, estimular essa atividade
e fornecer o respectivo treinamento. considera-se cuidador aquele que presta
apoio emocional e de convivência social do idoso; auxilia e acompanha na
realizaçáo de rotinas de higiene pessoal e ambiental e de nutrição; cuidados
preventivos de saúde, administração de medicamentos de rotina e outros
procedimentos de saúde; auxílio e acompanhamento no deslocarnento de idoso

A atividade de cuidador voluntário será desenvolvida a título gratuito não
implicando em qualquer forma de relacionamento profissional ou empregatícro
entre o cuidador voluntário e o Poder público e a pessoa idosa beneficiada o
Poder Público Municipal não terá responsabilidade sobre a remuneração do
cuidador profissional nem sobre os valores cobrados. o poder público Municipal
poderá firmar convênios e parcerias com universidades e escolas, além de
órgãos de outras esferas de governo, empresas e entidades não govefnamentais
do terceiro setor, para a execução do programa.

JUSTIFICATIVA

Sala das Sessões, em 25 de Junho de 2019.

SILMA A ALVES
Vereadora - PRB
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