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LEI Nº 2.042 DE 14 DE MARÇO DE 2014 

“Institui a Semana Municipal de Atenção ao Idoso 

no âmbito do Município de Brumadinho/MG”. 

 

O Povo do Município de Brumadinho, por seus representantes aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituída no Município de Brumadinho, a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, 

a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de outubro. 

Art. 2º - Durante a Semana Municipal de Atenção ao Idoso, o poder público municipal 

promoverá eventos e atividades destinadas à conscientização, prevenção e recuperação da 

saúde física e mental das pessoas com de 60 (sessenta) anos. 

Parágrafo Único: Poderá acontecer na semana de que trata esta Lei, as seguintes atividades: 

I. promoção de encontros e fóruns de debates com temas de relevância 

social, tendo como foco central o idoso; 

II. outras iniciativas que visem à promoção e valorização do idoso na 

sociedade; 

III. desenvolvimento de campanhas na área de lazer, saúde e convivência 

social. 

 

Art. 3º - A Semana Municipal de Atenção ao Idoso tem por objetivos: 

I. contribuir para reverter a imagem do idoso em nossa sociedade e 

conquistar o respeito das demais gerações; 

II. sensibilizar a sociedade para novas formas de participação da pessoa 

idosa, promovendo espaços de debates e ações nas áreas de assistência 

social, saúde, educação, trabalho, previdência social, justiça, habitação, 

cultura, esporte e lazer; 

III. conscientizar a pessoa idosa dos problemas de saúde característicos da 

idade, incentivando a realização de exames preventivos; 
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IV. valorizar e estimular a prática esportiva, como fator de promoção de saúde 

e bem estar, resgatando a auto-estima, para o melhor convívio social do 

idoso; 

V. valorizar a pessoa idosa, buscando fazer prevalecer os direitos previstos 

no Estatuto do Idoso; 

VI. conscientizar a população sobre a importância de se respeitar a prioridade 

do atendimento nos serviços essenciais à pessoa idosa; 

VII. divulgar informações referentes aos direitos da pessoa idosa; 

VIII. contribuir para reduzir e prevenir a violência contra a pessoa idosa. 

 

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

Brumadinho, em 14 de março de 2014. 

 

Antônio Brandão 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 

(Este texto não substitui o publicado em 17.03.2014)  
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