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PROJETO DE LEI Nº ____/2019 

 

DISPÕE SOBRE A 

REGULAMENTAÇÃO DA IDADE DO 

IDOSO NO MUNICÍPIO DE VILA 

VELHA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de 

suas atribuições previstas no art. 10, § 1º, da Lei Orgânica do Município, 

D E C R E T A : 

Art. 1º Será considerado idoso no Município de Vila Velha, toda pessoa que tiver idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Art. 2º Todas as leis, decretos e portarias municipais em vigor no Município de Vila Velha, 

voltadas ao idoso, que tenham como referência idade divergente a 60 (sessenta) anos, deverão 

ser alteradas, adequando e atualizando suas respectivas redações, nos termos do que preceitua 

a Lei Federal nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso.  

Art. 3º Da mesma forma, a partir da data de publicação desta Lei, todas as leis, decretos e 

portarias a serem elaboradas, que estejam voltadas ao idoso, deverão considerar como idoso a 

pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Legislativo, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Nobres Vereadores: 

 

O Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/2003, regula os direitos assegurados às pessoas 

com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 

O município de Vila Velha possui leis, decretos e portarias direcionadas as pessoas idosas, 

porém em alguns casos a pessoa considerada idosa é aquela com idade superior a determinada 

pelo Estatuto do Idoso. 

 

Considerando o principio da dignidade da pessoa humana, esta iniciativa propõe que todas as 

leis, decretos e portarias voltadas as pessoas idosas considerem a idade determinada no 

Estatuto do Idoso como a idade a ser considerada para atendimento a população idosa no 

Município de Vila Velha. 

 

Pelas razões expostas, e que contamos com o apoio de meus nobres pares a esta iniciativa, que 

reputo de relevante interesse social. 

 

 

Atenciosamente,  

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 


