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RETIFICAÇÃO  
Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 18/09/2015, 

PL 015/2015, página 109, Coluna 2ª 

LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU: 

 

PARECER 1571/2015  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 15/2015. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Nabil Bonduki, que "dispõe sobre a 
criação do Programa para Valorização do Idoso - Valorização, do idoso - VAIdoso, no âmbito 
da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e dá outras providências". 

Nos termos do projeto, O Programa VA Idoso terá como objetivos: 

* Contribuir para a efetivação de direitos previstos no Estatuto que tange á educação, 
cultura, esporte e lazer; 

* Ampliar politicas públicas de atendimento aos idosos; 

* Melhorar a qualidade de vida dos idosos; 

* Proporcionar novas possibilidades de convívio e bem estar na cidade de São Paulo; 

* Reconhecer e incrementar dinâmicas locais. 

Para que o programa alcance seus objetivos, está prevista a realização de processos 
seletivos dentre organizações que desenvolvam ações junto ao segmento dos idosos no 
município de São Paulo. Deste modo, está prevista a destinação de recursos financeiros de no 
máximo R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos pelo índice oficial da inflação, por meio de 
subsidio, para a realização de atividades culturais, esportivas, de convívio e de lazer, a serem 
executadas por idosos ou organizações, preferencialmente em áreas periféricas ou com 
limitações de acesso aos equipamentos e serviços públicos. 

Os recursos destinados ao Programa VA Idoso, nos termos dos artigos 3,4 e 5, serão 
destinados prioritariamente a projetos de grupos, ou organizações que não disponham de 
outras fontes de financiamento. Além disso, não poderá ser efetuada a aplicação dos recursos 
deste programa em projetos originários dos poderes públicos municipal, estadual e federal, 
tampouco será permitida a participação de funcionários públicos municipais, membros da 
Comissão de Avaliação, seus parentes em primeiro grau e cônjuges. 

Destacamos nos artigos 6º e 7º, a criação da "Comissão de Avaliação de Propostas do 
Programa VA Idoso". A seleção de propostas deverá ser anual, tendo como parâmetros a 
alternância dos projetos selecionados, o histórico do grupo ou a organização bem como o 
mérito das propostas, segundo critérios de clareza e coerência, interesse público, custos, 
criatividade, importância para a região ou o bairro e para a cidade. Sua finalidade será a 
seleção das propostas e avaliação dos resultados daquelas aprovadas, e será composto por no 
mínimo 8 (oito) e, no máximo, 16 (dezesseis) membros, sempre em número par, sendo 
repartida igualmente entre representantes do Poder Executivo e  representantes da Sociedade 
Civil - entidades, universidades, movimentos da sociedade civil, especialistas quanto à formas 
de organização do idoso, suas necessidades e peculiaridades. 
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A designação dos membros das Comissões será feita pelo Secretário Municipal de 
Direitos Humanos, sendo que aquelas relativas à sociedade civil  ocorrerão mediante consulta 
prévia à área técnica responsável pelo acompanhamento do Programa VA Idoso, considerando 
ainda a representação de membros do Grande Conselho Municipal do Idoso. 

O projeto prevê a remuneração para os componentes das Comissões de Avaliação 
representantes da sociedade civil, tanto para os representantes da Sociedade Civil, quanto 
para os servidores oriundo do Poder Executivo, sendo: 

"I - ao Presidente da Comissão de Avaliação, no valor equivalente a 20% (vinte por 
cento) do DAS-15, por sessão que presidir, até o limite máximo de 4 (quatro) sessões mensais; 

II - ao demais servidores membros das Comissões, não abrangidos pelo inciso anterior, 
no valor equivalente a 10% (dez por cento) do DAS-15, por sessão a que comparecerem, até o 
limite máximo de 4 (quatro) sessões mensais." 

As atividades previstas pelo Programa VA Idoso poderão ser gratuitas ou onerosas, 
sendo que neste caso deverão ser destinados no mínimo 10% (dez por cento) de seus 
produtos ou ações como devolução pública, sob forma de ingressos, doação para escolas e 
bibliotecas, entre outros. 

Os artigos 11 a 13 tratam das prestações de contas do programa VA Idoso. Assim, "os 
responsáveis pelos projetos integrantes do Programa VA Idoso deverão prestar contas durante 
sua execução e ao final dela para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, que deverá 
comparar os resultados previstos e os efetivamente alcançados, os custos estimados e reais e 
a repercussão da iniciativa na comunidade ou localidade, sendo necessária a conclusão do 
projeto e a apresentação da prestação de contas sem pendências para que o beneficiário 
possa receber recursos de uma nova edição do Programa".  Ao final de cada ano a equipe do 
Programa VAIdoso deverá realizar avaliação coletiva, com a presença dos participantes da 
edição anual e de membros da Comissão de Avaliação. 

Finalmente, está prevista a regulamentação da iniciativa por meio de ato do Poder 
Executivo. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

Ante o exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao projeto. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 09/09/2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Alessandro Guedes - (PT) - 

Jonas Camisa Nova - (DEM) 

Mário Covas Neto - (PSDB) - Relator 

Rodolfo Despachante  - (PHS) 

Valdecir Cabrabom - (PTB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/09/2015, p. 69 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

