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Lei nº 1.356/2017 
 
 

Dispõe sobre despesas para a proteção ao idoso e dá 
outras providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do 

Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal em seu artigo 230; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 10.741, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 

especialmente em seus Arts. 2º, 3º, 9º e 14; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar a qualidade de atenção aos indivíduos idosos por 

meio de ações fundamentadas no paradigma da promoção da saúde e qualidade de vida, 

Art. 1º Fica o Poder Público Municipal autorizado a custear parte das despesas com a estadia, em 

casas especializadas no atendimento e acolhimento de idosos. 

Art. 2º O valor do custeio não poderá ser superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo 

nacional mensal. 

Parágrafo único. O pagamento do auxílio será feito diretamente a entidade que acolher o idoso. 

Art. 3º Poderá se habilitar a receber o auxílio, o cidadão considerado idoso, conforme estabelece 

o artigo 1º da Lei Federal nº 10.741, que esteja enquadrado nas seguintes condições: 

a) Não tenha renda de nenhuma natureza, ou receba aposentadoria ou pensão que não cubra as 

despesas com seu acolhimento; 

b) Que não possua imóveis de qualquer natureza; 
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c) Que não tenha rendimentos de aplicações financeiras; 

d) Que não possua parentesco natural descendentes de 1º grau; 

Parágrafo único. O Poder Público Municipal, poderá estender o benefício a idoso em 

vulnerabilidade social, mesmo que tenha parentesco natural descendentes de 1º grau, desde que fique 

comprovado que os mesmos não possuem condições financeiras de pagar a casa de acolhimento. 

Art. 4º O benefício financeiro será concedido após laudo técnico da assistência social do 

município, onde dever ficar demonstrada a vulnerabilidade social do idoso. 

Art. 5º O Poder Público Municipal, poderá indicar a entidade que melhor lhe convier para o 

acolhimento do idoso. 

Art. 6º As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas por dotações próprias inseridas na 

Lei Orçamentária Municipal, na Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social. 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezessete. 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


