
LEI Nº 3.312, DE 19 DE OUTUBRO DE 1999. 

 

 DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 

 DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.-------------------. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS, ESTADO DE SÃO PAULO, 

 

 FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
 

SEÇÃO I 

DA FINALIDADE 

 

ART. 1º  - Fica criado, nos termos desta Lei, o Conselho Municipal do Idoso - CMI, instância municipal 
deliberativa, de caráter permanente e composição paritária entre o Poder Público Municipal e 
Sociedade Civil, vinculado à Secretaria Municipal de Promoção Social, incumbido de estabelecer 
as diretrizes e as metas da política municipal do idoso. 

 

ART. 2º  - A política municipal do idoso tem por finalidade assegurar os direitos sociais do idoso, criando 
condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

 

Parágrafo Único - Considera-se idoso, para efeitos desta Lei, a pessoa acima de 60 (sessenta) anos de 
idade, independentemente de suas condições físicas, mentais e sociais. 

 

ART. 3º  -  A política municipal do idoso será diretriz básica ao próprio idoso, à sua família, à sociedade civil e 
a todos os órgãos públicos e privados do Município de Barretos. 

 

SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

 

ART. 4º  - Ao Conselho Municipal do Idoso compete: 
 

 I - aprovar a política municipal do idoso; 
 

 II - garantir, através da política municipal do idoso, a promoção, proteção, assistência e defesa dos 
direitos do idoso; 

 

 III - articular e apoiar projetos e atividades que levem o idoso a participar da solução de seus 
problemas; 

 

 IV - opinar, quando solicitado, sobre os critérios de atendimento e os recursos financeiros destinados 
pelos órgãos financiadores públicos e as instituições que prestam serviço à terceira (3ª) idade; 

 

 V - organizar campanhas de conscientização ou programas educativos, para a sociedade em geral, 
com vistas à valorização do idoso e à velhice saudável; 

 

 VI - promover debates, estudos e pesquisas relativos à problemática do idoso; 
 

 VII - fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação referente aos direitos do idoso; 
 

 VIII - estimular e assessorar os grupos da terceira (3ª) idade, comunidades e entidades que estejam 
ligadas diretamente ao idoso; e 

 

 IX - elaborar o seu regimento interno. 
 

Parágrafo Único - O regimento interno de que trata o Inciso IX, deste Artigo, disciplinará a organização e 
funcionamento do Conselho Municipal do Idoso e será aprovado em assembléia ordinária para 
essa finalidade, com aprovação final, mediante decreto, do Chefe do Poder Executivo. 

 

SEÇÃO III 

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

ART. 5º- O Conselho Municipal do Idoso será composto por 12 (doze) membros, na seguinte disposição: 
 

 I - 6 (seis) representantes do Poder Público Municipal, sendo: 5 (cinco) de Secretarias Municipais e 1 
(um) do Fundo Social de Solidariedade, indicados pelo Prefeito Municipal; e 

 



 II - 6 (seis) representantes da Sociedade Civil, sendo: 3 (três) de grupos da terceira (3ª) idade, 3 (três) 
de entidades que trabalham com idosos. 

 

 § 1º - Cada titular, a que se refere este Artigo, terá seu respectivo suplente oriundo da mesma categoria 
representativa. 

 

 § 2º - A função de conselheiro do Conselho Municipal do Idoso é considerada relevante serviço prestado 
à comunidade, sem remuneração. 

 

 § 3º - A indicação dos conselheiros representantes a Sociedade Civil será feita através da Conferência 
Municipal do Idoso que ocorrerá a cada 2 (dois) anos. 

 

SEÇÃO IV 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

ART. 6º- Todos os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento da política municipal do idoso serão 
efetivados por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, em conformidade com os 
programas, projetos e serviços  aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. 

 

Parágrafo Único - O repasse de recursos só será efetivado para grupos e entidades devidamente 
cadastrados no Conselho Municipal do Idoso. 

 

SEÇÃO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIIAS 

 

ART. 7º- Dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Lei, o Poder Executivo designará um 
grupo de trabalho que fará realizar a 1ª Conferência Municipal do Idoso. 

 

ART. 8º- O Poder Executivo tomará as providências necessárias para a instalação do Conselho Municipal do 
Idoso no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação desta Lei. 

 

ART. 9º- A Secretaria Municipal de Promoção Social dotará o Conselho Municipal do Idoso dos recursos 
materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. 

 

ART. 10 - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

 

ART. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

DR. UEBE REZECK 

PREFEITO MUNICIPAL 


