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DECRETO MUNICIPAL No 441/2018 

 

REGULAMENTA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 120, de 29 de 

dezembro de 2009, 

 

DE C R E T A: 

 

Art. 1º - O Conselho Municipal do Idoso será composto, paritariamente, da forma 

abaixo estabelecida: 

I – por representantes de cada uma das Secretarias a seguir indicadas: 

a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde; 

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação; 

 

II – por representantes de entidades não governamentais, representantes da sociedade civil 

atuantes no campo da promoção e defesa dos direitos ou ao atendimento do idoso, 

legalmente constituída e em regular funcionamento há mais de 01 (um) ano: 

a) 01 (um) representante Sindicato Rural ou de Aposentados; 

b) 01 (um) representante dos trabalhadores na assistência social; 

c) 01 (um) representante dos usuários dos serviços públicos ofertados a terceira idade. 

  

§1º - Cada membro do Conselho Municipal de Direitos do Idoso terá um suplente. 

 

§ 2º - Os membros do Conselho Municipal de Direitos do Idoso e seus respectivos 

suplentes serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Ato Legal. 

 

§ 3º - Os membros do Conselho terão um mandado de dois anos, podendo ser 

reconduzidos por um mandado de igual período, enquanto no desempenho das funções ou 

cargos nos quais foram nomeados ou indicados. 
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Art. 2º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 

serão escolhidos, mediante votação, dentre os seus membros, por maioria absoluta, devendo 

haver, no que tange à Presidência e à Vice-Presidência, uma alternância entre os 

representantes governamentais e não-governamentais. 

 

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CURRAL DE CIMA, ESTADO DA 

PARAÍBA, EM 19 DE MARÇO DE 2018. 

 

 
ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito 


