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LEI MUNICIPAL Nº 1.102, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004. 

 

 

“Dispõe sobre a criação do Conselho 

Municipal do Idoso” 

 

 

JOAQUIM VITOR RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA 

BRANCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara 

Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

 

Artigo 1º - Fica criado o Conselho Municipal do Idoso, órgão 

deliberativo, formulador, controlador e fiscalizador da política de atendimento ao idoso no 

Município, vinculado ao Gabinete do Prefeito. 

 

Artigo 2º - São atribuições do Conselho Municipal do Idoso: 

 

I - propor medidas que visem a proteção, a assistência e defesa dos 

direitos dos idosos; 

 

II - elaborar, propor, integrar e apoiar projetos e atividades que possam 

contribuir para a solução dos problemas do idoso; 

 

III - organizar campanhas de conscientização ou programas educativos 

para a sociedade em geral, com vistas a valorização do idoso; 

 

IV - contatar e articular com órgão federais, estaduais e organismos 

nacionais e internacionais com vistas a captação de recursos para desenvolvimento de 

projetos e programas; 

 

V - deliberar sobre a ampliação das verbas públicas, no que se refere a 

assistência e proteção a pessoa idosa; 

 

VI - estimular a elaboração de projetos que tenham em mira a 

participação dos idosos nos diversos setores da atividade social. 

 

Artigo 3º - O Conselho Municipal do Idoso será composto por 08 (oito) 

Membros Titulares e 08 (oito) Membros Suplentes, assim indicados: 

 

I - 01 (um) representante da Assessoria Municipal da Saúde 

 

II - 01 (um)  representante da Prefeitura, indicado pelo Prefeito; 

 

III - 01 (um) representante da Assessoria Municipal da Educação;  

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

Estado de São Paulo 
 
 

 

 
Rua:  Prudente  de Moraes ,  93 Cent ro  –  Santa  Branca –  SP –  CEP:  12380-000 -  Te l . :  (12 )  3972-6620   

 

IV - 01 (um) representante do Setor de Promoção Social; 

 

V - 01 (um) representante da O.A.B. - Ordem dos Advogados do Brasil, 

local;  

 

VI - 01 (um) representante de Entidade Religiosa; 

 

VII - 01 (um) representantes de Entidade Filantrópicas locais, que 

atenda ao Idoso; 

 

VIII - 01 (um) representantes de Usuários; 

§ 1º - As funções de Membro do Conselho não serão remuneradas 

sendo, porém, consideradas como serviço público relevante; 

 

§ 2º - O mandato dos Membros do Conselho será de 02 (dois) anos, 

permitida a recondução, por mais 02 (dois) anos; 

 

§ 3º - Na vacância dos Membros Titulares os suplentes entrarão em 

serviço, todos com direito a vez e também de voto. 

 

Artigo 4º - O Presidente será eleito pelos Membros do Conselho. 

 

Artigo 5º - Após a eleição, será encaminhado ao Prefeito o nome do 

escolhido para lavratura da competente Portaria de nomeação. 

 

Artigo 6º - O Conselho Municipal do Idoso será instalado no prazo de 60 

(sessenta) dias, após a publicação desta Lei e deverá elaborar no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, após sua instalação, seu regimento interno. 

 

Artigo 7º - Outras normas de organização do Conselho Municipal do 

Idoso, poderão ser definidas por Decreto. 

 

Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando a Lei nº 1.007, de 07 de julho de 2004. 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Branca, em 14 de dezembro de 2004.  

 

 

 

 

JOAQUIM VITOR RIBEIRO 
Prefeito Municipal 

 

 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 

Estado de São Paulo 
 
 

 

 
Rua:  Prudente  de Moraes ,  93 Cent ro  –  Santa  Branca –  SP –  CEP:  12380-000 -  Te l . :  (12 )  3972-6620   

 

 

 

ADRIANA DE OLIVEIRA SANTOS VELOZO 

 Assessora Jurídica 

 

 

Lavrada e registrada na Diretoria Administrativa da Prefeitura Municipal 

de Santa Branca em 14 de dezembro de 2004, e, publicada por afixação na Portaria 

Municipal na mesma data supra. 

 

 

 

MIRIAN JOSÉ MARIA 
Diretor Chefe da Administração 

 

 


