
 

 

Prefeitura de São José do Rio Preto, 21 de fevereiro de 2017. Ano XIV - nº 3982 - DHOJE 
  

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

REGIMENTO INTERNO 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
Art. 1º — O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), criado pela Lei Municipal nº 7.720, de 11 de 
novembro de 1999, alterada pelas Leis Municipais nº 8.815, de 11 de dezembro de 2002, nº 10.312, de 30 de 
dezembro de 2008, e nº 11.335, de 04 de junho de 2013, com sede e foro no município de São José do Rio Preto – 
SP, é um órgão colegiado de caráter público, sem fins lucrativos, credo político ou religioso, com prazo 
indeterminado de duração, que se rege por este regimento, de resolução do plenário deste conselho, e conta com 
o apoio logístico da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), à qual é vinculado. 
Art. 2º — O CMDI, órgão permanente, paritário, consultivo, normativo e deliberativo, com funções de controle e de 
fiscalização dos direitos dos idosos, tem por finalidade promover e garantir o pleno exercício da cidadania do idoso, 
buscando congregar e conjugar esforços dos órgãos públicos, entidades privadas e grupos organizados, que 
desenvolvam trabalhos com idosos para formular, em consonância com as políticas nacional e estadual, as 
diretrizes da política pública de direitos dos idosos, para o Município de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo. 

CAPÍTULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 3º — O CMDI atuará em cooperação com os demais conselhos organizados pelo poder público e pela 
sociedade civil, em especial com o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), de São José do Rio Preto, 
SP. 
Art. 4º — São atribuições do CMDI: 

I – elaborar, em conjunto com as demais políticas setoriais, a política pública de atenção aos idosos para o 
município; 

II – formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades de proteção e assistência que o município deve 
prestar aos idosos, nas áreas de sua competência; 

III – fornecer subsídios e participar da elaboração do orçamento do município, no que se refere à rede de 
atenção aos idosos; 

IV – estimular a elaboração de projetos que tenham como objetivo a participação dos idosos nos diversos 
setores de atividades comunitárias; 

V – priorizar o fomento de projetos e políticas públicas voltados ao atendimento dos idosos e ao 
desenvolvimento da Cidade Amiga do Idoso; 

VI – estimular projetos de alfabetização de idosos; 
VII – elaborar programas que incentivem a participação da sociedade na assistência aos idosos;  
VIII – estimular estudos, debates e pesquisas, objetivando prestigiar e valorizar os idosos; 
IX – monitorar as ações desenvolvidas por entidades governamentais e não governamentais no âmbito do 

atendimento ao idoso, em consonância com o CMAS; 
X – colaborar com as organizações governamentais e não governamentais, bem como com o governo 

municipal, para a obtenção de recursos técnicos e/ou financeiros, visando a implementação de programas 
relacionados ao envelhecimento e à qualidade de vida dos idosos; 

XI – promover campanhas esclarecedoras, a fim de evitar que o idoso seja vítima de maus tratos e de garantir 
os seus direitos, eliminando qualquer disposição discriminatória; 

XII – incrementar a organização e a mobilização da comunidade idosa; 
XIII – examinar e dar encaminhamento a assuntos que envolvam denúncias de maus tratos e negligência contra 

idosos;  
XIV – dar parecer aos projetos de programas que sejam desenvolvidos com recursos públicos; 
XV – elaborar seu regimento interno, sobre sua organização, funcionamento e diretrizes básicas de atuação; e 
XVI – fiscalizar instituições e entidades governamentais ou não governamentais quanto ao cumprimento das 

disposições do Estatuto do Idoso, bem como da legislação federal, estadual e municipal que dispuser 
sobre os direitos do idoso.  

Art. 5º — O CMDI acompanhará todos os assuntos do seu interesse nos planos municipais, estaduais, nacional e 
internacional, realizando estudos, debates e propondo ações. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 6º — O CMDI será composto por vinte (20) membros e respectivos suplentes, sendo: 
I - Dez (10) representantes dos órgãos públicos, a seguir especificados: 

a) um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 



 

 

b) um representante da Secretaria Municipal de Cultura; 
c) um representante da Secretaria Municipal da Educação; 
d) um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
e) um representante da Secretaria Municipal da Fazenda; 
f) um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica; 
g) um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
h) um representante do Fundo Social de Solidariedade; 
i) um representante da Delegacia do Idoso; e 
j) um representante da Vigilância Sanitária. 

II – Dez (10) representantes da Sociedade Civil, que mostrem interesse em compor este CMDI, para atuar na 
construção da Política Pública do Idoso e defender os direitos dos idosos, desde que encontrem 
enquadramento em, pelo menos, um dos seguintes critérios: 

a) ser representante do Sistema “S” (SESI, SESC, SEST, SENAI e SENAC); 
b) ser representante de Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI), sem fins lucrativos, 

devidamente cadastrada no CMDI; 
c) ser representante de entidade que promova apoio e/ou defesa do direito dos idosos; 
d) ser representante de serviços de saúde, sem fins lucrativos, e participante do SUS, que promova 

atendimento médico-hospitalar a idosos; 
e) ser representante de conselho de classe de profissionais; 
f) ser representante de instituições de ensino superior; 
g) ser representante de sociedade de profissionais, ou de instituições de pesquisas científicas, ou 

de instituições de extensão cultural; e 
h) ser representante de grupos civis de terceira idade, devidamente constituídos. 

§1º – Os conselheiros representantes dos órgãos públicos serão nomeados pelo Prefeito Municipal. 
§2º – Os representantes dos grupos de terceira idade deverão estar regularmente inscritos nos grupos há mais de 

seis (06) meses e serem escolhidos pelos participantes dos respectivos grupos, por processo democrático, 
sendo garantida a informação a todos os grupos. 

§3 º – Os representantes da Sociedade Civil, conforme descrito no inciso II deste artigo, serão indicados pelas 
respectivas entidades, instituições, associações, centros, serviços, cooperativas, empresas e afins, sendo que 
a escolha dos representantes deverá ser feita por processo democrático, sendo garantida a informação prévia 
e em tempo hábil a todos os possíveis interessados. 

§4º – A função de membro do CMDI não será remunerada, sendo seu desempenho considerado como serviço 
público relevante. 

Art. 7º — As eleições e indicações de membros titulares e respectivos suplentes, para a composição do CMDI, 
deverão ocorrer até o último dia útil do mês de fevereiro, para nomeação pelo Prefeito Municipal e posse em 1º de 
abril do ano de encerramento do mandato. 
Parágrafo único– As eleições serão promovidas por Comissão Eleitoral que deverá ser constituída em tempo hábil 
e formada por 5 (cinco) conselheiros, titulares ou suplentes, os quais escolherão entre si o Presidente da 
Comissão. 
Art. 8º — As vagas para representantes da Sociedade Civil, descritas no art. 6º, inciso II, serão preenchidas 
conforme abaixo estabelecido, obedecendo-se, sucessivamente, a ordem dos incisos: 

I – Será dada preferência para a diversidade de segmentos; 
II – Se após cumprido o estabelecido no inciso I ainda restarem vagas, as mesmas deverão ser 

preenchidas pelos candidatos do segmento representante de usuários; 
III – Em caso de empate na situação descrita no inciso II, ou remanescência de vagas, estas 

deverão ser preenchidas pelo segmento que se fizer representar pelo maior número de pessoas 
elegíveis; 

IV – Caso mais de um segmento estiver sendo representado pelo mesmo número de pessoas 
elegíveis, em se tratando da situação descrita no inciso III deste artigo, será eleito o candidato 
mais idoso; e 

V – Nos demais casos, a Comissão Eleitoral decidirá qual (ou quais) segmento(s) preencherá(ão) 
a(s) vaga(s) remanescente(s).  

Parágrafo único– O titular e respectivo suplente deverão ser representantes do mesmo segmento.  
Art. 9º — O mandato dos conselheiros empossados será por dois (02) anos, permitida a recondução por igual 
período, somente uma vez consecutiva. 
§1º - Os conselheiros representantes do Poder Público serão nomeados pelo Prefeito Municipal, inclusive no caso 
de recondução. 
§2º - Os conselheiros representantes da Sociedade Civil serão eleitos e reconduzidos por aprovação da maioria 
absoluta deste segmento. 
Art. 10 — O CMDI será organizado conforme a seguinte estrutura: 



 

 

I – Assembleia Plenária (Plenário); 
II – Diretoria Executiva; 
III – Comissões Assessoras; e 
IV – Secretaria Operacional. 

Parágrafo único– A composição e o funcionamento dos órgãos referidos nos incisos I, II e IV deste artigo estão 
detalhados nos capítulos IV, V e VI deste regimento, respectivamente. 
Art. 11 — A Assembleia Plenária poderá constituir Comissões Assessoras, em caráter permanente ou temporário, 
as quais poderão ser compostas tanto por conselheiros titulares como suplentes. 

I – as atividades das comissões obedecerão a metodologia e as normas de procedimentos 
elaborados pela própria comissão, avaliadas e aprovadas em seção plenária do CMDI; 

II – para melhor desempenho do CMDI poderão ser convidadas pessoas físicas com notória 
qualificação na área de assistência ao idoso, bem como representante de instituições a fins, com 
o objetivo de prestar assessoramento ao colegiado em assuntos específicos e por tempo 
determinado;  

III – as comissões deverão trabalhar de acordo com as prioridades e demandas, com justificativas de 
estudo da realidade com a qual estarão trabalhando; 

IV – as comissões deverão ter a preocupação com a área de abrangência de suas ações, 
contemplando a população idosa dos bairros centrais, periféricos e rurais; 

V – as comissões permanentes e temporárias deverão apresentar ao plenário, plano de ação 
referente às respectivas competências; 

VI – as comissões permanentes deverão apresentar trimestralmente relatórios de suas atividades e 
extraordinariamente quando necessário ou solicitado pelo plenário do CMDI; 

VII – as comissões temporárias deverão apresentar relatório no término de suas atividades, ou ao 
final de três meses de trabalho, para apreciação do plenário. 

§1º – Define-se como Comissão Assessora de caráter temporário aquela que tiver prazo determinado para a 
conclusão de seus trabalhos. 
§2º – Define-se como Comissão Assessora de caráter permanente aquela que for criada sem prazo para a 
conclusão de seus trabalhos. 

CAPÍTULO IV 
DA ASSEMBLEIA PLENÁRIA 

Art. 12 — A Assembleia Plenária (doravante também referida como Plenário) é o órgão máximo de deliberação do 
CMDI, ao qual compete acompanhar e controlar em todos os níveis, as ações de sua competência. 
Art. 13 — O Plenário será composto pelos membros do CMDI presentes na forma do art. 6º deste regimento. 
Parágrafo único– Os membros suplentes terão direito a voz nas reuniões, tendo direito a voto quando em 
substituição do titular e, neste caso, integrando o Plenário para efeito de quórum.  
Art. 14 — Ao Plenário do CMDI compete: 

I – deliberar sobre assuntos encaminhados à sua apreciação; 
II – baixar normas e resoluções de sua competência, necessárias à regulamentação e à implantação 

da Política Municipal dos Direitos do Idoso; 
III – aprovar a criação e a dissolução de comissões assessoras, determinar suas respectivas 

competências, sua composição e seu prazo de duração; 
IV – requisitar aos órgãos da administração pública municipal e às organizações não 

governamentais documentos, informações, estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do 
CMDI; 

V – eleger a diretoria executiva no mesmo dia e logo após a posse do CMDI, por maioria absoluta de 
seus membros titulares e na ausência destes pelos respectivos suplentes; 

VI – convocar a Conferência Municipal dos Direitos do Idoso que se reunirá a cada dois anos, ou 
extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, sob a coordenação deste CMDI e 
mediante normas específicas, nos termos do Capítulo VIII; 

VII – deliberar sobre a destituição de conselheiros, conforme referido no capítulo VII; 
VIII – dissolver a diretoria executiva. 

Art. 15 — Para suas deliberações, o Plenário do CMDI deve considerar: 

I – Quórum de, no mínimo de dois terços (
2
/3) dos conselheiros presentes com direito a voto. 

a) para aprovação e alteração deste Regimento Interno; 
b) para eleição ou destituição da Diretoria Executiva; 

II – Nos demais casos, com quórum de cinquenta por cento mais um dos conselheiros, em primeira 
chamada, ou em segunda chamada, trinta (30) minutos após à primeira chamada, com qualquer 
número. 



 

 

Parágrafo único– No caso do inciso I, se não for alcançado o quórum de dois terços (
2
/3), será convocada nova 

reunião, dentro do prazo de sete (07) dias úteis, na forma e quórum descritos no inciso II. 
SEÇÃO I 

DOS CONSELHEIROS 
Art. 16 — Os membros do CMDI são selecionados conforme preconizado no Capítulo III, do presente regimento, 
passando imediatamente a integrar o Plenário deste Conselho, para os mandatos aos quais forma eleitos. 
Art. 17 — Aos membros do CMDI compete: 

I – comparecer às reuniões; 
II – debater e votar as matérias em discussão; 
III – requerer informações, providências e/ou esclarecimentos à mesa, ou à secretaria; 
IV – pedir vistas de processo, pelo prazo a ser fixado pelo Plenário; 
V – apresentar relatórios e pareceres dentro do prazo estabelecido pelo Plenário; 
VI – participar das Comissões para as quais for indicado com direito a voz e voto; 
VII – proferir declarações de voto, quando o desejar; 
VIII – propor temas e assuntos a deliberação do Plenário; 
IX – propor ao Plenário, a convocação de audiência ou reunião; 
X – apresentar questão de ordem na reunião; 
XI – acompanhar as atividades da Secretaria Executiva; 
XII – formular e defender proposições em plenário; 
XIII – defender os princípios éticos de respeito aos outros, cooperação e solidariedade;  
XIV – realizar gestões políticas para a obtenção dos recursos técnicos e financeiros necessários à 

implementação dos programas do CMDI. 
SEÇÃO II 

DAS REUNIÕES 
Art. 18 — Todas as sessões do CMDI serão públicas e divulgadas, e as resoluções aprovadas pelo plenário serão 
publicadas em jornal do município, pela Secretaria Executiva, no prazo de 10 dias consecutivos. 
Art. 19 — O plenário do CMDI reunir-se-á mensalmente em assembleia de caráter ordinário, em local previamente 
designado, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por requerimento de pelo 
menos cinquenta por cento e mais um de seus membros. 
§ 1º – O dia e horário das assembleias ordinárias serão estabelecidos em reunião do CMDI e consignadas em ata. 
§ 2º – As assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente ou por 50% dos Conselheiros, 
registrando essa convocação por escrito na Secretaria Executiva, especificando o motivo e serão realizadas com a 
presença de, no mínimo, 50% de seus membros em efetivo exercício. 
§ 3º – Os assuntos urgentes deverão ser decididos pelo Presidente de ofício, ad referendum do Plenário do CMDI. 
Art. 20 — As reuniões do CMDI serão realizadas mediante convocação com antecedência mínima de três (03) dias 
consecutivos para as ordinárias e de cinco (05) dias consecutivos para as extraordinárias, devendo constar da 
mesma a ordem do dia, com a pauta dos assuntos a serem tratados. 
Art. 21 — As reuniões terão sua pauta preparada pela Secretaria Executiva e dela constará necessariamente: 

I – abertura de sessão e apreciação da ata da reunião anterior;  
II – avisos, comunicações, apresentação de correspondências e documentos de interesse do 

plenário; 
III – outros assuntos de ordem geral de interesse do CMDI; 
IV – a ordem do dia abrangerá a discussão, votação da matéria, conforme a pauta de convocação, e 

o compartilhamento de agenda de ações e eventos voltados à terceira idade no município.  
Artigo 22 — As assembleias ordinárias devem obedecer o seguinte ordenamento: 

I – abertura; 
II – leitura e votação da ata da reunião anterior; 
III – avisos, comunicações, registro de fatos, apresentação de proposições, e de toda 

correspondência e documentos recebidos e expedidos pelo CMDI; 
IV – discussão e votação da matéria em pauta; 
V – outros assuntos pertinentes; e 
VI – encerramento. 

Parágrafo único– Não será objeto de discussão ou votação, matéria que não conste da pauta, salvo decisão do 
plenário, hipótese em que a matéria extra pauta será discutida após a conclusão dos trabalhos programados para 
a assembleia. 
Artigo 23 — As assembleias extraordinárias cumprirão exclusivamente, a pauta do dia. 
Art. 24 — A deliberação sobre as matérias originárias das comissões assessoras devem obedecer às seguintes 
etapas: 

I – o presidente dará a palavra ao relator da comissão para exposição da matéria e apresentação do 
relatório por escrito; 



 

 

II – terminada a exposição e a leitura do relatório a matéria será colocada em discussão; e 
III – encerrada a discussão, far-se-á a votação. 

Art. 25 — É facultado a qualquer conselheiro pedir vistas de matéria ainda não julgada, por prazo fixado pelo 
Presidente, que não excederá dez (10) dias consecutivos, devendo necessariamente entrar em pauta na reunião 
seguinte. 
Parágrafo Único – As vistas serão concedidas pelo prazo de até dez (10) dias consecutivos, sendo que, no caso de 
pedidos de vistas simultâneos, seguir-se-á a ordem de chegada. Caso não seja possível determinar a ordem de 
chegada, o Presidente decidirá a ordem da concessão de vistas. 
Art. 26 — Qualquer conselheiro poderá apresentar matéria para apreciação do plenário, desde que a encaminhe a 
Secretaria Executiva, pelo menos com cinco (05) dias úteis de antecedência, para inclusão na pauta da reunião 
subsequente. 

CAPÍTULO V 
DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 27 — A escolha dos membros da Diretoria Executiva do CMDI ocorrerá em plenário, dentre os conselheiros 
efetivos, por maioria absoluta de seus membros titulares e, na ausência destes, pelos respectivos suplentes. 
§ 1º – A escolha será feita mediante eleição cargo a cargo, por voto direto e secreto, ou por aclamação no caso de 

postulação única para determinado cargo. 
§ 2º – Para os cargos de Presidente e Vice-Presidente somente poderão ser votados conselheiros representantes 

da Sociedade Civil. 
§ 3º – Fica garantido o direito de voto a todos os conselheiros efetivos ou, na ausência desses, aos respectivos 

suplentes. 
Art. 28 — Os membros do CMDI elegerão, observado o disposto no art. 27 e seus parágrafos, aqueles que 
comporão a Diretoria Executiva para um mandato de dois (02) anos consecutivos, que será constituída pelos 
seguintes cargos: 

I – Presidente; 
II – Vice-Presidente; 
III – Primeiro Secretário Executivo; 
IV – Segundo Secretário Executivo; 
V – Primeiro Tesoureiro; 
VI – Segundo Tesoureiro. 

§1º- Após nomeação em plenário, o Presidente e o Vice-Presidente serão escolhidos dentre os conselheiros 
representantes da sociedade civil, conforme inciso II, do art. 6º, obedecidas as restrições previstas no art. 27 e 
seus parágrafos. 
§2º - Os membros da Diretoria Executiva poderão ser reconduzidos por um mandato consecutivo. 
Art. 29 — A Diretoria Executiva elaborará:  

a) anualmente, o plano de ação a ser proposto ao plenário, para análise e aprovação; e 
b) semestralmente, relatório de atividades desenvolvidas no período, para apresentação ao plenário, 

que deverá proceder a sua avaliação e propor, se necessário, alterações no plano de ação. 
SEÇÃO III 

DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
Art. 30 — Compete ao Presidente: 

I – convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
II – ordenar o uso da palavra; 
III – submeter a votação as matérias a serem decididas pelo plenário, intervindo na ordem dos 

trabalhos ou suspendendo-os sempre que necessário; 
IV – assinar atas, resoluções e/ou documentos relativos às deliberações do CMDI, juntamente com o 

1º Secretário Executivo; 
V – submeter à apreciação do plenário relatório anual do CMDI; 
VI – delegar competências; 
VII – decidir as questões de ordem; 
VIII – representar o CMDI em todas as reuniões, em juízo ou fora dele, podendo delegar a sua 

representação ad referendum do plenário; 
IX – determinar ao 1º Secretário Executivo, no que couber, a execução das deliberações emanadas 

do CMDI; 
X – formalizar, após aprovação do CMDI, os afastamentos e licenças aos seus membros; 
XI – determinar a inclusão na pauta de trabalhos dos assuntos a exame do CMDI; e 
XII – instalar as comissões constituídas pelo CMDI. 

Art. 31 — O Presidente do CMDI será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente a quem 
cumprirá o exercício de suas atribuições. 
Art. 32 — Ao Vice-Presidente compete: 



 

 

I – substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausência; 
II – representar o Presidente; 
III – acompanhar as atividades do 1º Secretário Executivo; 
IV – auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; e 
V – exercer as atribuições que a ele sejam conferidas pelo plenário. 

SEÇÃO IV 
DOS SECRETARIOS EXECUTIVOS 

Art. 33 — Compete ao 1º Secretário Executivo: 
I – substituir o Vice-Presidente em seus impedimentos ou ausência; 
II – elaborar as atas; 
III – expedir e assinar correspondências e arquivar documentos; 
IV – prestar contas dos seus atos à Presidência, informando-a de todos os fatos que tenham 

acorrido no CMDI; 
V – informar os compromissos agendados à Presidência; 
VI – manter os Conselheiros titulares e suplentes informados das reuniões e da pauta a ser 

discutida, inclusive no âmbito das Comissões de Trabalho e de assuntos de interesse dos idosos; 
VII – lavrar as atas das reuniões, proceder a sua leitura e submetê-las à apreciação e aprovação da 

Plenária disponibilizando-as aos Conselheiros; 
VIII – apresentar, semestralmente relatório das atividades do CMDI; 
IX – receber, previamente, relatórios e documentos a serem apresentados na reunião, para o fim de 

processamento e inclusão na pauta; 
X – exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente ou pelo plenário. 

Art. 34 — O 1º Secretário Executivo, em suas faltas ou impedimento, será substituído pelo 2º Secretário Executivo 
a quem competira o exercício de suas atribuições. 
Art. 35 — Ao 2º Secretário Executivo compete: 

I – substituir o 1º Secretário Executivo em seus impedimentos e ausências; 
II – acompanhar as atividades do 1º Secretário Executivo; 
III – auxiliar o 1º Secretário Executivo no cumprimento de suas atribuições; e 
IV – exercer as atribuições que a ele sejam conferidas pelo Presidente ou pelo plenário. 

SEÇÃO V 
DOS TESOUREIROS 

Art. 36 — Compete ao 1º Tesoureiro: 
I – coordenar os serviços gerais da tesouraria e da contabilidade; 
II – ter sob sua guarda e responsabilidade os bens e valores do CMDI; 
III – assinar, com o Presidente, cheques bancários e demais documentos que impliquem em 

responsabilidade financeira para o CMDI; 
IV – promover a arrecadação e a escrituração das receitas e despesas; 
V – organizar os balancetes para apresentá-los nas reuniões do CMDI e enviá-los às entidades 

participantes; 
VI – organizar anualmente o balanço patrimonial e financeiro do CMDI, com demonstração da receita 

para aprovação do plenário e enviá-lo às entidades participantes, por meio de relatório oficial da 
Diretoria. 

Art. 37 — O 1º Tesoureiro, em suas faltas ou impedimento, será substituído pelo 2º Tesoureiro a quem competira o 
exercício de suas atribuições. 
Art. 38 — Compete ao 2º Tesoureiro: 

I – substituir o 1º tesoureiro em suas faltas; 
II – auxiliar o 1º tesoureiro quando solicitado; e 
III – na falta do 1º tesoureiro assinar, com o Presidente, os cheques bancários e demais documentos 

que impliquem responsabilidade financeira para o CMDI. 
CAPÍTULO VI 

DA SECRETARIA OPERACIONAL 
Art. 39 — A Secretaria Operacional será composta por elementos materiais e humanos necessários ao bom 
funcionamento do CMDI, sendo especializada em trabalhos administrativos e de apoio, devendo ser estruturada de 
forma a comportar o atendimento adequado à população idosa do Município de São José do Rio Preto, SP, e às 
instituições que trabalham com essa população. 
§1º – A Secretaria Operacional deverá incluir, no mínimo, dois profissionais com nível educacional secundário ou 
superior, com características compatíveis com os trabalhos administrativos e de apoio mencionados no caput deste 
artigo. 
§2º – Os recursos humanos para comporem a Secretaria Operacional serão providenciados pela SEMAS, em 
atendimento ao art. 4º da Lei Municipal nº 10.312, de 30 de dezembro de 2008. 



 

 

CAPÍTULO VII 
DAS PENALIDADES 

Art. 40 — Os conselheiros poderão ser afastados nos seguintes casos: 
I – a requerimento próprio, desde que o pedido esteja fundamentado em impedimento, conflito de 

interesses ou doença grave, que impeça o conselheiro de atuar ou de participar das reuniões; 

II – por decisão de dois terços (
2
/3) do plenário, ou de acordo com o disposto no art. 22 deste regimento, 

quando for constatado impedimento ou conflito de interesses entre as ações do CMDI e as atribuições 
do conselheiro; 

III – A plenária deliberará os demais casos referentes a afastamentos. 
Art. 41 — O afastamento será revogado por decisão de cinquenta por cento (50%) mais um dos presentes, nos 

casos previstos no inciso I do artigo anterior, e por decisão de dois terços (
2
/3) do plenário, nos demais casos, 

quando os motivos para manter o afastamento tiverem cessado. 
Art. 42 — O afastamento poderá ser convertido em destituição ou perda de representação quando ocorridas as 
disposições dos artigos 46 e 47 deste regimento. 
Art. 43 — No caso de afastamento definitivo de um conselheiro titular, seu suplente deve assumir a vaga de titular 
pelo restante do mandato, até as novas eleições gerais. 
Parágrafo Único – Caso o membro titular afastado definitivamente faça parte da diretoria do CMDI, deverá ocorrer 
nova eleição para o cargo vacante da diretoria, em reunião plenária do CMDI. 
Art. 44 — Havendo indicação de substituto do conselheiro afastado, o substituto assumirá a vaga de suplente, pelo 
restante do mandato, até as novas eleições gerais. 

Art. 45 — Por decisão de dois terços (
2
/3) do plenário, assegurado o direito de defesa, será destituído o conselheiro 

que:  
I – apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções; 
II – contrariar os princípios que norteiam a ação do CMDI ou descumprir a lei ou este regimento; 

Parágrafo Único – O Presidente, após deliberação do plenário pela destituição de um conselheiro, comunicará o 
ato à entidade que o indicou. 

Art. 46 — Perderá a representação no CMDI, por deliberação de dois terços (
2
/3) do plenário, a entidade, instituição 

ou organização não governamental que incorrer em uma ou mais das seguintes condições: 
I – atuação irregular de acentuada gravidade administrativa que a torne incompatível com as 

finalidades do CMDI; 
II – desvio de sua finalidade principal, pela não prestação dos serviços propostos na área de defesa e 

atendimento ao idoso; 
III – se, em qualquer tempo, deixar de atender às exigências para o funcionamento regular. 

Parágrafo Único – A perda do mandato, nos casos citados, poderá decorrer de procedimento iniciado por 
provocação de quaisquer dos integrantes do CMDI, do Ministério Público ou de qualquer cidadão, assegurado o 
direito de ampla defesa. 
Art. 47 — A Diretoria Executiva, com a devida comunicação e sem consulta prévia ao plenário, procederá: 

I – a destituição de Conselheiros, quando estes: 
a) desvincularem-se do órgão de origem de sua representação; 
b) faltarem a três (3) reuniões consecutivas ou cinco (5) intercaladas, sem justificativas 

acolhidas pela Diretoria Executiva; 
c) forem condenados por sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal. 

§ 1º - Incumbe ao conselheiro titular contatar seu suplente e chamá-lo às reuniões quando tiver que se ausentar; 
§ 2º - A Diretoria Executiva acolherá justificativas de ausência, conforme alínea “b” deste inciso, nos casos de 
viagens, tratamento ou condição de saúde que torne a presença do indivíduo desaconselhável e em casos fortuitos 
ou de força maior; 
§ 3º - Não será acatada a justificativa apresentada que não seja legítima, ou seja, que não corresponda com causa 
que impeça o conselheiro de comparecer à reunião.  Nestes casos, se o conselheiro não tiver sido representado 
por seu suplente, sua falta será computada e, ainda, poderão ser-lhe imputadas as cominações do art. 45 deste 
regimento; 
§ 4º – As faltas de conselheiros, não justificadas conforme os parágrafos anteriores, serão comunicadas, por 
escrito, às entidades ou órgãos públicos representados no CMDI. 

II – o desligamento de entidades, instituições ou organizações não governamentais, quando as 
mesmas: 

a) extinguirem a sua base territorial de atuação no município, inclusive por determinação 
judicial; 

b) renunciarem a sua representação no CMDI. 



 

 

Art. 48 — A entidade, instituição ou organização não governamental que destituir o conselheiro que a representa 
indicará um novo representante, no prazo de até quinze (15) dias consecutivos, contados do protocolo do ofício de 
destituição, sendo que a referida indicação deverá ser acompanhada de cópia dos documentos pessoais e dos 
antecedentes criminais do novo representante. 
§1º – Decorrido o prazo sem a apresentação de um novo representante, a entidade, instituição ou organização não 
governamental perderá direito à vaga no CMDI até as eleições para o próximo mandato.  
§2º - No caso do parágrafo anterior, serão realizadas eleições para ocupação da vaga. 
§3º - O Poder Público deverá indicar novos representantes sempre que os respectivos conselheiros se desligarem 
por quaisquer motivos ou forem destituídos, no prazo de até quinze (15) dias consecutivos da comunicação do 
evento, sendo a indicação devidamente acompanhada de cópia dos documentos pessoais dos novos 
representantes. 
Art. 49 — No caso de desligamento de entidades, instituição ou organizações não governamentais, as mesmas 
serão substituídas conforme previsto na lei de criação do CMDI. 

CAPÍTULO VIII 
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO IDOSO 

Art. 50 — A Conferência Municipal dos Direitos do Idoso é um fórum ampliado de participação social, convocado 

pelo CMDI a cada dois (2) anos, ou extraordinariamente, por maioria de dois terços (
2
/3) de seus membros. 

Parágrafo Único – O evento será realizado, regularmente e preferencialmente no mês de setembro.  
Art. 51 — As conferências serão propositivas e deverão constituir-se em espaço democrático onde todos os 
segmentos que atuam na área de assistência social ao idoso poderão se fazer representar. 
Art. 52 — A conferência terá como objetivos: 

I – avaliar o desenvolvimento da política municipal de assistência social ao idoso; 
II – propor diretrizes para a atualização, o aperfeiçoamento e a consolidação da política municipal de 

assistência social ao idoso, visando: 
a) fortalecer as políticas de combate à exclusão social de pessoas idosas; 
b) contemplar as diversas áreas de atendimento aos idosos; 
c) fomentar a organização das pessoas idosas em grupos solidários; 
d) divulgar trabalhos e pesquisas  realizadas no campo da terceira idade; 
e) apontar projetos essenciais para a promoção do exercício da cidadania da pessoa idosa; 
f) indicar critérios para a avaliação de projetos voltados aos idosos, a serem desenvolvidos 

com recursos públicos; 
g) avaliar o cumprimento da legislação pertinente à construção da cidadania da pessoa idosa. 

Art. 53 — A conferência produzirá relatório, contendo a avaliação realizada e as propostas formuladas pelos 
participantes, o qual será encaminhado ao plenário do CMDI. 
Art. 54 — A conferência dará ênfase à manifestação cultural de grupos de terceira idade, mediante a criação de 
espaços e momentos adequados para a exposição de trabalhos artesanais, danças, mostras, feiras promocionais, 
e outras atividades. 

CAPÍTULO IX 
DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 

Art. 55 — Fica instituído o Fundo Municipal do Idoso (FMI), conforme Lei Municipal nº 11.263, de 16 de outubro de 
2012, órgão de Administração Pública responsável por captar e aplicar os recursos destinados à Assistência Social 
ao Idoso. 
§1º – Caberá ao órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política Municipal de 
Assistência Social ao Idoso, gerir o FMI e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o 
CMDI.  
§2º – Caberá ao CMDI a normatização e a avaliação de projetos, programas e atividades com vistas à destinação 
das verbas do FMI. 
Art. 56 — As receitas componentes do Fundo Municipal do Idoso serão provenientes de: 

I – repasse de dotação orçamentária da União, do Estado, do Município e de outros níveis de 
governo; 

II – repasses de doações de contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis que venham 
a ser recebidos de organismos e entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como 
de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras; 

III – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do fundo; 
IV – receitas provenientes de alienação de bens móveis e imóveis; 
V – transferências do exterior; 
VI – dotações orçamentárias da União e dos Estados, consignadas especificamente para o 

atendimento ao disposto em Lei; 
VII – receitas de acordos e convênios; e 
VIII – outras receitas. 



 

 

 Parágrafo único – Os recursos que compõem o FMI serão depositados em instituições financeiras oficiais, em 
conta especial, sob a denominação, Fundo Municipal do Idoso de São José do Rio Preto.    
Art. 57 — O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso anualmente, indicará ao gestor de Assistência Social ao 
Idoso, sugestões para inclusão no Plano Municipal dos Direitos do Idoso, de acordo com as necessidades sociais 
estruturadas em planos de ações sociais, submetidos posteriormente  a aprovação da Assembleia Plenária e 
enviado ao Poder Executivo, para integrar o Orçamento Geral do Município, de acordo com a Constituição Federal 
e a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 58 — O presente regimento poderá ser alterado no todo ou em parte, mediante aprovação de pelo menos dois 

terços (
2
/3) dos membros do CMDI, em reunião plenária convocada especialmente para esse fim. 

Parágrafo Único – As propostas de alterações regimentais deverão ser apresentadas por escrito e estabelecido um 
prazo máximo de quinze (15) dias consecutivos para sua análise em plenário. 
Art. 59 — Todos os conselheiros têm livre acesso à documentação do CMDI, com prévio conhecimento do seu 
presidente, observado o sigilo legal. 
Art. 60 — Fica expressamente proibida a manifestação político-partidária e religiosa nas atividades do CMDI. 
Art. 61 — Nenhum membro poderá agir em nome do CMDI sem prévia delegação. 
Art. 62 — O CMDI buscará firmar termos de cooperação com o CMAS, com o objetivo de compartilhar decisões e 
responsabilidades, tais como: 

a) o cadastramento das entidades, instituições e organizações não governamentais interessadas em 
participar do CMDI ou em apresentar projetos para financiamento  com  recursos públicos, a 
serem realizados na sede do CMDI, onde serão entregues todos os documentos exigidos, 
incluindo um plano de trabalho que detalhe a atuação, da instituição interessada, no segmento do 
idoso; 

b) a definição de critérios e da forma de avaliação dos projetos para financiamento; 
c) a formulação  da Política Municipal de Assistência Social ao Idoso; 
d) a transferência de cadastro permanentemente atualizado à Diretoria Executiva do CMDI; 
e) a participação na elaboração do orçamento anual do Fundo de Assistência Social, de acordo com 

o disposto nas diretrizes estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias  para o exercício 
referido; e 

f) o acompanhamento e a avaliação da Política, do Plano Plurianual de Assistência Social e da 
aplicação dos recursos financeiros destinados à sua implementação e da qualidade da rede de 
serviços assistenciais para todos os destinatários da política. 

Art. 63 — Ocorrendo dúvidas de interpretação ou constatando-se lacuna neste regimento, o plenário deverá decidir 

a respeito da dúvida ou lacuna, mediante aprovação de dois terços (
2
/3) dos membros do CMDI, passando os 

novos registros a integrarem este regimento. 
Art. 64 — Nos casos de alteração deste regimento, por dúvida de interpretação, lacuna ou nova proposição, a 
reunião plenária deverá ser convocada especialmente para esse fim e caso não seja alcançado o quórum de dois 

terços (
2
/3), será convocada nova reunião, dentro do prazo de sete (7) dias úteis, podendo esta deliberar com 

quórum de cinquenta por cento (50%) mais um dos conselheiros, na 1ª chamada e, na 2ª chamada, que ocorrerá 
após transcorridos trinta (30) minutos do horário marcado para o início, com qualquer número. 
Art. 65 — Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

São José do Rio Preto, 13 de fevereiro de 2017. 


