
CORnÉLIO. ROCÓPIO 
PREFEIT U RA 

LEI Nº 340/2023 
DATA: 01/03/2023 

EMENTA: Institu i o Selo "Empresa Amiga do Idoso" e o 
"Títu lo Beneméri to Amigo do Idoso" e dá outras 
providências. 

A CAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO 
PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito 
Mun icipa l, SANCIONO a seguinte: 

S.\XÇ . .\O 
nesr:i d:it:i :i Lei n· 340123. 

io, 01 de março de 2023. 

LEI 

Art. 1°- Fica in stituído o selo " mpresa Amigo do 
Idoso", para pessoas jurídicas e o título "Benemérito Amigo do Idoso", para pessoas físicas que 
contribuam voluntariamente com projetos objetivando o atend imento dos idosos no município de 
Corné lia Procópio - PR. 
Parágrafo único - O objetivo do selo e dos títulos instituídos no caput deste artigo é d ivulgar e 
estimular a participação de empresas e de pessoas físicas que venham propic iar projetos sociais 
destinados ao idoso neste Mun ic ípio. 

Art. 2º - Para a concessão do selo "Empresa Amigo do 
Idoso" ou do título "Benemérito Amigo do Idoso" as pessoas físicas ou j urídicas deverão 
desenvolver ações em benefícios dos idosos, consistente na doação penu niária ao Fundo do Idoso, 
doação em pecúnia ou de bens às instituições de atenção ao idoso ou o exercício de trabalho 
voluntário em loca is da mesma natureza. 
§1° - A empresa poderá efetuar repasse de contribuição financeira ou promoção de obras, 
construções ou eventos significativos em benefício do idoso; 
§2º - Os escritó rios de conta bilidade e contadores que promoverem esta ação também serão 
agraciados com o título através de indicação do Conselho Municipa l do Idoso, que regulamentará 
os critérios para seleção . 

Art. 3° - O selo e o títu lo serão outorgados em ato solene 
especialmente convocado para este fim pelo Executivo Mun ic ipa l na presença do Leg is lativo 
Mun ic ipal e dos Membros do Conselho, às pessoas fí sicas e jurídicas que forem indicadas pelo 
referido Conse lho Mun icipal do Idoso. 

§1° As solic itações do selo e do título para o ano corrente deverão ser in ic iadas pelo Conselho 
Municipal do Idoso a qualquer tempo; 
§2º As indicações deverão ser encam inhadas pelo Conselho Municipal do Idoso em processo 
próprio, com parecer correspondente aos títulos e as ações desenvol idas; 
§3° Os títu los deverão ser concedidos anualmente referente ao exerc · 

Av. Minas Gerais, 301 , Cornélio Procópio· PR, 86300-000 
Fone: (43) 3520-8000 

CNPJ Nº 76.331.941/0001-70 
Site: http:l/www.cornelioprocopio.pr.gov.br 

F acebook: @prefeitu racornelioprocopio 



COHUÉLIO iíflnocóPIO 
PREFEITURA 

Art. 4º - A empresa j urídica que possuir o título 
"Empresa Amiga do Idoso" poderá usá-lo em public idade com fina lidade comercia l e exemplo 
de responsabilidade social. 

§1° Fica autori zada a uti lização do selo pelas filiais da pessoa juríd ica desde que os dados 
apresentados ao Conselho Municipal sejam consolidados, sendo a matriz da pessoa jurídica 
responsável pe la utilização do selo por todas as s uas un idades; 
§2° A autorização para uso do selo não poderá ser transferida para outras pessoas j urídicas, a inda 
que façam parte do mesmo grupo econômico; 

Art. 5° - O selo e o títu lo serão confeccionados pela 
prefeitura municipa l de Cornél ia Procópio - PR, em forma de diploma, com inscrições 
esteticamente elaboradas, constando o nome da pessoa jurídica ou física, o número desta Lei e o 
ano da concessão, podendo também, em caso de não previsão orçamentária, ser disponibilizado 
de modo eletrôn ico, que poderá ser impresso pelo recebedor. 

Art. 6° - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso avaliar a poss ibilidade de rever a concessão do selo e do título nos casos em que tenha 
conhecimento de fatos que contrariem a proposta de ce1tificação por responsabil idade social, 
assegurado o contraditório, submetendo a proposta ao Chefe do Executivo Mun icipal. 

Art. 7° - A pessoa jurídica que não atender ao disposto 
nesta le i perderá o dire ito ao uso do selo e deverá retirá- lo de qualquer material de d ivu lgação no 
prazo máximo de se is meses, contados a partir da data em que for comunicada pelo Conselho 
Municipal do Idoso, mediante correspondência com Aviso de Recebimento (AR), do 
cancelamento da ce1t ificação. 

Art. 8° - Esta lei será regulamentada pe lo Poder Executivo, 
no que couber, a paitir da data de sua publicação no prazo de 120 dias. 

Art. 9° - As despesas decorrentes da execução desta le i 
correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessá rio. 

A rt. 10° - Esta le i entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as d isposições em ontrán . 

CLAUDIO TROMBINI BERNARDO 
Procurador Geral do Mun icípio 

FERNANDO V ANUCHI PEPPES 
Vereador- MDB 

PRm!ULGAÇ . .\O 
o nesta d:ua a Lei n• 340123. 
"pio, 01 de março de'.?023. 

eiro de 2023. 
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