
 
 

  PODER EXECUTIVO 
 

LEI N.º 5.435, DE 18 DE AGOSTO DE 2017.  
ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI N.º 3.312, DE 19 DE OUTUBRO DE 1999, COM 
ALTERAÇÃO SUBSEQUENTE, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO.  
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS, ESTADO DE SÃO PAULO,  
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1.º - Fica alterado o artigo 1.º da Lei n.º 3.312, de 19 de outubro de 1999, com alteração 
subsequente, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 1.º - 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 Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano, incumbido de estabelecer as diretrizes e as metas da política 
municipal do idoso. (NR)”  
Art. 2.º - Ficam acrescidos os seguintes dispositivos na Lei n.º 3.312, de 19 de outubro de 1999, 
com alteração subsequente:  

“SEÇÃO III-A  
DA DIRETORIA (AC)  

Art. 5.ºA - O Conselho Municipal do Idoso contará com uma Diretoria composta por Presidente, 
Vice-Presidente, 1.º Secretário Executivo e 2.º Secretário Executivo, eleitos dentre os seus 
membros, para mandato de 01 (um) ano, permitida uma única recondução, porém não 
impedindo de ser eleito para outro cargo da diretoria diverso daquele que ocupava. (AC)  
Art. 5.ºB - A Diretoria fica incumbida do processo de administração do Conselho Municipal do 
Idoso, sendo reguladora de seus trabalhos e fiscal de suas rotinas. (AC)  
Art. 5.ºC - Ao Presidente do Conselho Municipal do Idoso compete: (AC)  
I - representar judicialmente e extrajudicialmente o Conselho Municipal do Idoso; (AC)  
II - convocar e presidir as reuniões do Conselho Municipal do Idoso; (AC)  
III - submeter a ordem do dia à aprovação do Plenário do Conselho Municipal do Idoso; (AC)  
IV - tomar parte nas discussões e exercer o direito de voto no caso de empate na votação; (AC)  
V - baixar atos decorrentes de deliberação do Conselho Municipal do Idoso; (AC)  
VI - designar os integrantes de Comissões ou Grupos de Trabalho; (AC)  
VII - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação do Plenário; e (AC)  
VIII - decidir sobre as questões de ordem. (AC)  
Art. 5.ºD - Ao Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso compete: (AC)  
I - auxiliar o Presidente em seus trabalhos; e (AC)  
II - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências. (AC)  
Art. 5.ºE - Ao 1.º Secretário Executivo do Conselho Municipal do Idoso compete: (AC)  
I - constatar a presença dos conselheiros na abertura das reuniões, confrontando-a com o livro de 
presença, anotando os que compareceram e os que faltaram, com causa justificada ou não, e 
consignar outras ocorrências sobre o assunto, assim como encerrar o referido livro, ao final da 
reunião; (AC)  
II - fazer a chamada dos conselheiros nas ocasiões determinadas pelo Presidente; (AC)  
III - ler a Ata, a matéria do expediente e demais papéis que devem ser do conhecimento do 
plenário; (AC)  
IV - superintender a inscrição para o uso da palavra; (AC)  
V - redigir e superintender a redação da Ata, resumindo os trabalhos da reunião; (AC)  
VI - encarregar-se do expediente e da correspondência do Conselho Municipal do Idoso; (AC)  
VII - ter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo da secretaria; (AC)  
VIII - fazer publicar e veicular matérias pela imprensa; (AC)  
IX - substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos. (AC)  
Art. 5.ºF - Ao 2.º Secretário Executivo do Conselho Municipal do Idoso compete: (AC)  



I - auxiliar o 1.º Secretário em seus trabalhos; e (AC)  
II - substituir o 1.º Secretário em seus impedimentos. (AC)”  
Art. 3.º - Fica alterado o artigo 9.º da Lei n.º 3.312, de 19 de outubro de 1999, com alteração 
subsequente, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 9.º - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano dotará o 
Conselho Municipal do Idoso dos recursos materiais e humanos necessários ao seu 
funcionamento. (NR)”  
Art. 4.º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
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