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MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

DECRETO No 13794 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

Proc n2932813 Aprova o Regimento Interno do

Conselho Municipal do Idoso de Mogi
das Cruzes

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES no use de suas

atribuigoes legais na forma do disposto nos artigos 35IT a 104 II e IX da Lei Organica
do Municipio

D E C R E T A

Art 1 Fica aprovado pars que produza os seus efeitos legais o Regimento
Interno do Conselho Municipal do Idoso de Mogi das Cruzes regido pela Lei n5908
de 18 de julho de 2006 que com este baixa a do qual faz parte integrante

Art 2 Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagao
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MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO AO DECRETO No 13794DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013

REOIAIINTarYTkfl

O Conselho Municipal do Idoso CMI por delibcragao de seas membros
formula seu Regimento Interno na forma do disposto no inciso XI do artigo 3 da Lei n

5908 de 18 de julho de 2006 consoante as seguintes disposig6es

CAPITULO I

DOS ASPECTOS LEGAIS

Art 1 O Conselho Municipal do Idoso de Mogi das Cruzes regido pela Lei

Municipal n5908 de 18 de julho de 2006 6 6rgao permanente interlocutor de caster

consultivo deliberativo formado com representagao paritaria Poder Publico a Sociedade

Civil tendo como incumbencia estabelecer as diretrizes e as metas da Politica Municipal do

Idoso inclusive fiscalizando sua correta aplicagao

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS

Art 2 Sao objetivos do Conselho Municipal do Idoso de Mogi das Cruzes os

previstos nas legislag6es federal estadual a municipal que disciplinam a mat6ria entre

outros

I criar a aprovar aorganizagao aas normas de funcionamento das Conferencias

Municipais da Populagao Idosa de ocorrencia bienal
II articularsecom outros conselhos com o prop6sito de cooperagao mutua a de

estabelecimento de estratdgias comuns para o fortalecimento do sistema de participagao e

controle social
III divulgar sistematicamente as ag6es do Conselho atravds dos diversos

mecamsmos de comunicarao social
IV analisar a aprovar os crit6rios de atendimento a os recursos fmanceiros

destinados pelas esferas federal estadual a municipal as instituig6es que prestam servigos
aos idosos

V organizar Campanhas de Conscientiznao a Programas Educativos para a

sociedade em eral cornvistas a valorizagao dos idosos a ao envelhecimento saudavel
VI estimular a criagao e a mobilizagao de organizag6es ou comunidades

interessadas na roblematica dos idosos
VI participar a aprovar a proposta orgamentaria na area de a sistencia as

politicas do se ento idoso no orgamento municipal
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NMUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZFS

ANEXO AO DECRETO No 1379413 FLS 2

VIII fixar critdrios a aprovar a celebraao de contratos ou conv8nios entre

orgaos governamentais aentidades aorganizaooes de atendimento aos idosos
IX promover aou apoiar eventos em geral voltados ao segmento idoso com o

objetivo de valorizar asua participagao nestes eventos

CAPITULO III

Seao I

Da Composigao a OrganizaViio

Art 3 O Conselho a paritario acomposto por 18 dezoito membros titulares e

seus respectivos suplentes sendo 9 nove indicados por entidades civis ligadas a area do

idoso e 9 nove indicados pelo Poder Publico Municipal cuja nomeagao darsea pelo
Prefeito

Art 4 O Conselho Municipal do Idoso conta em sua organizagao com a

seguinte estrutura

IDiretoria Executiva
II Comissoes Constituidas
III Plenario

Paragrafo unico O Plenario e instancia maxima do Conselho Municipal do

Idoso

Art 5 A Diretoria Executiva tera aseguinte composioao

I Presidente
II VicePresidente
III 1 Secret6rio
IV 2 Secretario

1 Ao Presidente compete

I representar o Conselho perante os Poderes Constituidos
II convocar as reunioes ordinarias aextraordinarias
II presidir as reunioes
IV assinar acorrespond8ncia do Conselho
V autorizar as publicagoes necessarias em nome do Conselho na prensa e

em o meio d dvulgagao
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MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO AO DECRETO No1379413 FLS 3

VI autorizar as despesas aprovadas pelo Plenario respeitados os limites

estabelecidos neste Regimento

2 Ao VicePresidente compete substituir o Presidente em seus impedimentos
eventuais

3 A P Secretaria compete redigir as atas de reuniao fazer a leitura a dar

encaminhamento

4 A 2a Secretaria compete substituir a la Secretaria em seus impedimentos
eventuais

Art 6 A Secretaria Executiva compete

I controlar toda a correspondencia do Conselho receber emitir encaminhar
dar conhecimento a arquivar

II atender o publico inclusive por telefone fornecer informag6es e

esclarecimentos formalizar as denuncias nos impressos apropriados
III organizar a manter atualizado o cadastro das Entidades ados Conselheiros
IV preparar as reunifies ordinarias aextraordinarias
V requisitar acontrolar o estoque dos insumos de use corrente
VI zelar pela sede a seus equipamentos

Art 7 Sao atribuir6es do Colegiado

I estabelecer os parametros de funcionamento do Conselho
II elaborar todos os programas a serem custeados pelo Fundo Municipal do

Idoso
III propor a inclusao de itens na Politica Municipal do Idoso que venham a

contribuir para o exercicio da cidadania apromogao a protegao a assist6ncia e a defesa dos

direitos dos Idosos
IV deliberar sobre os assuntos colocados para aprovagao
V criar as comiss6es ou grupos de trabalho
VI definir limites para as despesas do Conselho
VII gerar a aprovar as resolug6es do Conselho

Art 8 Sao atribuig6es das Comiss6es Constituidas

I real os trabalhos especificos da fmalidade a que foi constituida
II re zar inspeg6es de fiscalizagao priorizando sempre as que or objeto de

denunci
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MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO AO DECRETO No1379413 FLS 4

III providenciar relatorios sobre os resultados obtidos
IV analisar propostas ou sugestoes gerando a documentagao necessaria para

conhecimento da Plenaria

Art 9 Sao atribuigoes dos Conselheiros

I conhecer a legislagao que trata dos assuntos referentes a Populagao Idosa
II difundir estes conhecimentos
III fiscalizar
IV participar das Comissoes Constituidas
V participar das reunioes ordinarias a extraordinarias
VI votar as materias deliberadas nas reumoes

Art 10 Sao atribuigoes dos suplentes substituir os respectivos titulares em seus

impedimentos eventuais

Art 11 A obrigatoriedade do cumprimento das normas aqui expostas sera

absoluta por parte dos Conselheiros sem privilegios ou excegoes

SeVao II

Do Funcionamento

Art 12 O Conselho se reunira em carater ordinario mensalmente a em carater

extraordinario sempre que necessario mediante convocarao do Presidente ou seu Substituto
com antecedencia minima de 3 tres dias uteis

Parfigrafo unico As datas das reunioes ordinarias serao estabelecidas em

calendario especifico pelo Plenario

Art 130Conselho quando emregime de votagao decidira sempre por maiona

simples do Colegiado na P primeira chamada ou na 2a segunda chamada sendo que
entre as chamadas devera decorrer o prazo de 30 trinta minutos

Nas deliberagoes em caso de empate cabers ao Presidente o voto de

qualidade

2 As reunioes poderao ser realizadas com qualquer numero de onselheiros

prese
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MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES

ANEXO AO DECRETO No1379413 FLS 5

3 Todas as reunioes terao pautas especificas de conhecimento previo dos

Conselheiros a serao seguidas exceto se houver inversao de pauta sugerida por um ou mais

Conselheiros aacatado pelo Plenario

4 As material aprovadas em votagao a transformadas em resolug6es
obrigatoriamente terao o aval do Presidente

5 Os projetos apresentados relacionados as Secretarias Municipais a cujo
objeto deva ser incluso na previsao orgamentaria deverao estar prontos para a aprovadao do

Conselho no 1 primeiro trimestre de cada ano

6A Diretoria Executiva acatara coordenara a executara as decisoes aprovadas
pelo Plenario

7 O Conselheiro suplente terd assegurado o direito de votar sempre que estiver

substituindo o Conselheiro titular

8 A primeira reuniao ordinaria de calla gestao sera realizada sob a

Presidencia da gestao anterior tendo como objetivo principal a elei9ao da Diretoria

Executiva da nova gestao

9 O Presidente o VicePresidente o 1 Secretario e o 2 Secretario serao

eleitos pelo Plenario nesta primeira reuniao ordinaria formando assim a Diretoria

Executiva

10 Em cada mandato a Presidencia e aVicePresidencia deverao ser ocupadas
por representantes da Sociedade Civil a do Poder Publico nao necessariamente nessa ordem

Art 14 No caso de impedimento licenga ou afastamento temporario ou

definitivo de umdos membros do Conselho o Presidente solicitara sua substituinao perante a

entidade de origem do Conselheiro em conformidade com o artigo 5 da Lei n5908 de 18

de julho de 2006

P As ventuais substituigoes de Conselheiros seguirao os mesmos criterios

estabelecidos to go 3 deste Regimento para a nova indicagao m tendo assim a

paridade
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ANEXO AO DECRETO No 1379413 FLS 6

2 O Conselheiro que faltaz sucessivamente a 3 tres reunioes ordinarias ou a 5

cinco nao consecutivas sem justificative por escrito perdera o mandato exceto se estiver

presente o respectivo suplente O Conselho informara a sua entidade de origem para as

devidas provid6ncias

3 A justificative de eventuais faltas devera serapresentada emate 3 tres dias
ap6s areuniao em que ocorreu aausencia

4 O Conselheiro podera aqualquer tempo solicitar adispense de seu cargo a

sua entidade de origem que providencias a sua substituigao

Art 15 Alem da Diretoria Executive eleita o Conselho contara tambem com

servidor designado pelo Prefeito para prestaz servigos na Secretaria Executiva

CAPITULO IV

DAS FINALIDADES E ATRIBUICOES

Art 16 O presente Regimento tem por fmalidade estabelecer as atribuig6es da

Diretoria Executiva do Colegiado das Comissoes Constituidas dos Conselheiros e

regulamentar as disciplinas

CAPITULO V

DAS COMISSOES E GRUPOS DE TRABALHO

Art 17 O Conselho podera criaz Comissoes a Grupos de Trabalho com a

nomeagaodemembros do Colegiado

1 As Comissoes a Grupos de Trabalho se auto regulamentazao de forma

independente respeitados os limites estabelecidos pelo Plenario

2 As Comissoes aGrupos de Trabalho elegerao um Coordenador entre os seus

pr6prios membros

3 As omissoes e Grupos de Trabalho poderao ser de caster permanente ou

temporario conforme a necessidade das tazefas sendo que as de cazater t porario serao

dissolvidas con lusao dos trabalhos
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ANEXO AO DECRETO No1379413 FLS 7

CAPITULO VI

DAS DISPOSICOES COMPLEMENTARES

Art 18 Para o perfeito entendimento a aplicagao deste Regimento Interno

poderao ser consultadas

I a Lei Federal n 10741 de 1 de Outubro de 2003 que dispoe sobre o

Estatuto do Idoso
II a Lei Municipal n4864 de 12 de Margo de 1999 que dispoe sobre a

Politica Municipal do Idoso
III a Lei Municipal n5908 de 18 de Junho de 2006 que dispoe sobre o

Conselho Municipal do Idoso
IV a Lei Municipal n6395 de 24 de Junho de 2010 que institui o Fundo

Municipal do Idoso
V as Resolug6es emanadas deste Conselho

CAPITULO VII

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art 19 O presente Regimento Interno podera ser alterado mediante proposta
escrita a assinada por no minimo um tergo do Colegiado devendo ser apresentada com a

antecedencia minima de 15 quinze dias para ser colocada em votagao a aprovagao por
maioria simples do Colegiado

Art 20 Este Regimento Interno entrara em vigor na data de sua publicagao

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 20 de novembro de

2013 453 da Fundagao da Cidade de Mogi das Cruzes

ON MUNIZ

Presi o Cons Muncip o Id so
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MARC URELIOBERTAIOLLI

Prefeito Municipal
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