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Regimento interno

■ COMDPI/MCP

CAPITULO I
, DURA^AO E finalidade

DA NATUREZA, SEDE

“t:rnod:;essoa ra - c°m»™cp, instituU0 pela Ui n„
caleg ada, de carter publico e permaneme de aiteltT'11'0 - Macapa'AP' 6 °Vto superior de deliberacSo 
sociedidc civil, vinculado 4 Secretaria Municipal de con,Posi5a<> poritfria entre goverao e

^ respor.avel pela coorde„a5So e execuf4o da Poliica da a‘t? S0?‘ * d° TrabalI,° ' ^EMAST a 

se-a par este regimento interno, por suas resolucdes c nelo m-1™ ?' d° Munic,Pio * Macapi, reger-
%RAGIUFO Cnico. O Co, ,n „ . 0'‘'™™nto legal que Ihe for aplicavel 8

donate por COMDPI/MCP ou, simpleamltefco^a ^ PeSS°a'd

deiberativa e fisctdizadora da PolfUca de'defesa^da p^soa ido33' P“riWrio com f“P9»o consultiva, 
e foreos dos drgaos publicos, entidades privadas e gmooTorl POr flnalidade c0"8re*" = donjuga;

e a defini55°de po,,ti“ d“ -- d8 s:Carc:: ndo

osa, neste Regimento Interno, sera

CAPITULO II
DAS competencias

Conseiho Municipal dos Direitos da PeArt 3° - Compete ao 
seguintes atribuifoes: ssoa Idosa - COMDPI/MCP, dentre outras, as

idosa, em consonSncia com 
supervisionar, acompanhar, fiscalizar

essoa
e avaliar as

a-
do municipioiXaZrmoSaX" n^es^Ho6 ' eXeCUfa° ^ Pr0P°Sta 6r'am«» 

promopao dos direitos da pessoa idosa; 4 consK;“<*> da polftica fbmulala para a

Fomentar 
visando ao

n- e apoiar at5es intersetoriais junto aos 6rg5os ptiblicos 
. omPiomisso etico-politico dos Restoresquanto a implementafao da Polftica Nacional f

e sociedade civil organizada 
governamentais e dirigentes ce entidades! 

Municipal da Pessoa Idosa.

propondo normas'ou hiidaTv^quevi^^^^^ pareceres sobre a qu^tao do envelhecimento
municipio de Macapd. S ampliar 05 dll'eitos das pessoas idosas tes:dentes no

CONSSLHO WUM8CIPAL DOS 
mUtlTOSSCAPESSOA

IDOSA
i



prefeitura municipal de macapa
CONSELMn ^LTrjTIQPAL DE ASS'ST£NCIA S0CIAL E TRABALHO - SEMAST
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

- COMDPI/MCP

V- Colaborar com a_ , promofjlo de campanhas educativas sobre 
tndica9ao das medidas legais a serem adotadas

VI- Acompanhar a elaborate 

modificafoes necessarias a 
pessoa idosa;

os direitos da pessoa idosa, com
ou violate desses direitos;

execufao da proposta or^amentaria do muniefpio, indicando as 
conseci^ao da politica formulada

e a

para a pronto dos direitos da

VII- ^TerservirosttL80Vr'name"'aiS ' "8° W desenvolvem programs,
a elas assegurados; ^ qUant° a° CUmpriraent0 das 'egialacSes pertiaantes aos direitos

VIII- Receber, analisar e apurar denuncias de violencia 
brgSos competentes para as providencias cablveis; contra a pessoa idosa, encaminhando-as aos

IX' pSoaldrsa15^'61^ C°m diVerS°S 6r8a°S PabHC0S C Privad0s visand0 a detesa dos Direitos da

Recomendar aos orgaos publicos que mantenham em local vislvel 
da pessoa idosa, prestando-Ihes esclarecimentos; legisla9ao relativa aos direitos

XI- Convocar e aprovar, por maioria absoluta dos 
da Pessoa Idosa, estabelecendo membros, a Conferencia Municipal dos Direitos 

as suas normas de funcionamento em Regimento Interne prdprio;
sens

XII- Incentivar a permanente divulga9ao pelos meios de comunicaqao dos direitos da u

tai aSSim COm°' °S deveres atribUf;i0S 4 p“milia' 4 Sociedade e^ao
* '

XIII- Estimular e
enveihecimento;

apoiat publicafSes e pasquisas que ampliem o conhecimento biopsicossocial do

da Lei Organica do Muniefpio de Macapa eArtigo 384 e sens incisos

XV- Elaborar, aprovar e alterar Regimento Interne, observando a existencia do quorum.

CAPITULO III
da composi^ao e do funcionamento

repreS=„JL?“^^

sen

Art. 4°
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMAST

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDPI/MCP

da Sociedade Civil, em igual numero de suplentes, para mandate de 03 (tres) anos, pennitida a recondi^So 
da institui^ao por igual period©.

Art. 5° - ComporSo o COMDPI/MCP, representantes dos orgaos governamentais, titulares 
respectivos suplentes, dos setores que desenvolvem a^Ses ligadas as politicas de aten9ao as pessoas idosas, 
como:

I- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistencia Social e Trabalho - SEMAST;

II- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saude - SEMSA;

III- 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educate - SEMED;

IV- 01 (um) representante da Coordenadoria Municipal de Esporte e Lazer -GOMEL;

V- 01 (um) representante da procuradoria Municipal de Macapa - PROGEM;

e seus

Art. 6° - Os 05 (cinco) representantes de entidades nao governamentais atuantes no campo da promo9ao 
e defesa dos direitos ou de atendimento a pessoa idosa, s§o nas seguintes categorias:

02 (dois) representantes de sindicatos, federa9oes, foruns e/ ou associa93o de aposentados;

II- 01 (um) representante de organiza93o de grupo ou movimento de idosos devidamente legalizado e em 
atividade;

I-

III- 01 (um) representante de entidades que prestam serv^os permanentes de atendimento e promo9ao a 
pessoa idosa;

IV- 01 (um) representante de credo religiose, com politicas expiicitas e regulares de acolhimento e 
promo93o a pessoa idosa.

§ 1 - As entidades eleitas e os representantes indicados terao o mandate de 03 (tres) anos, podendo ser 
reconduzido para o mesmo periodo, por meio de um novo processo eleitoral.

§ 2 - As datas de realiza9ao das reunifies ordindrias do Conselho serao estabelecidas em cronograma anual 
a serem deliberadas em plenario.

§ 3°" As reunifies serao publicas, assegurando-se que sejam descentralizadas.

§ 4°- As reunifies extraordinarias do conselho deveram ser convocadas com o minimo de 05 (circo) 
dias de antecedencia, sendo que, quando as pautas das reunifies devem ser encaminhadas com antecedencia 

para serem apreciadas.
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-SEMAST
I DOS A - COMDPI/MCP

§ 5 - As funfoes dos membros do COMDPI/MCP 

relevancia publica.
Art. 7°

nao serao remuneradas, pordm, sao consideradas ds

" reu"te = extraordririas, a
que julgar relevante. 3 entldades 011 Pessoas Previamente agendadas semore

'•o™L°S6 “«rr„dp:dert de,iberar quando hom“
do ™gtae«oI2°oKra0 t0™daS POr mal0ria Simples d0S P«, inclusive sobre

lotadas com contagens de votes a favor, votes contra e abstentf es

o quorum mmimo de metade mais urn, case.

a terafoes
9 § 2°- As deliberafSes do plenario serao ai 

que poderao ser mencionadas em ata.

Art. 9°- 0 Conselho Municipal dos Direitos da P

I - Pienaria;
II -Mesa Diretora;

HI -Comissdes Permanentes. e 
IV -Assessoria Tecnica;

§ 1°- A Mesa Diretora
I - Presidente;
II -Vice-Presidente;
HI -Secretdrio (a) Geral.

essoa Idosa tern a seguinte estrutura:

conta em sua organizafJlo, com uma Diretoria Executiva composta por:

icosa e a de acompanhamento da execute orfamentdria. P ' 1033 PU 1033 mun,cipais em defesa da pessoa 

10 -Os trabalhos do Plenario teraoArt.
a seguinte sequencia:

",stalaf80 d° coie8iad°’
II - Leitura, vota9ao, aprova9ao da ata da reuniao anterior;

-Apresentafao, discussao e votafao das materias;
1V -Informes e franqueamento da palavra aos conselheiros e

em in chamada, horario estabelecido, e em 2no

convidados;

o Plendrio, por voto de maioria simples, podera alterar
§ 1° - Em caso de urgencia ou de relevancia 
da reuniao. a pauta
§ 2°- Os pontos da pauta nao apreciados 
obrigatoriamente votados serao remetidos a reuniao subsequente, devendo 

piazo maximo de 02 (duas) reunioes
M.OOS

os mesmos serno

4
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^ SECRETARY MUNIcTpS AS«Te'aPAL DE MAWA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRE|TOSA E TRABALH°^ -SEMAST

DA PESSOA I DOS A ~ COMDPIWICP
§ 3*- E facultado ao Plenario 

exarada era reuniao anterior. d0 Consei,''’. soliotar oficialmente
reexamc dc qualquer resolucSo normatrva

Art.ll - Em 
encaminhadaE»raordWrialSfor^f'“ ^ t^lTaJrir ^ «“it0 ^
mandate era curso, observando" da’ C ‘eall2e n°Va elei93° Para 0 Preenchimentodo COnVOCa9a° de Reuniao 

12 §em
3u nSo

paragrafo unico* A '

DAS ATRIBUIC6ES EL° IV—
COMPETENCIAS

_ SECAOI
da diretoria executiva

Va d0p»"CnfSa,eoeitOS Pe,° P,en4ri0' d™J^°:c^riretorfe ^
exercicio de maioria simples, entre seus 

correspondente ao periodo do
§ 1°- A partir do 
proprio, elaboradod», dadatadee„ “re8i“"'0 ^ 
§ 2° - O Presidente podera se £ C3da tneni° do exerc^io. ’ ™ antecedencia minima de 20
merabros do ~ ^ -—- -rta *.

Art. is •Compete ao Presidente- 
- Gonvocar e presidir asi

reunioes ordinarias e extraordin^rias do coiegiado.
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SPracTAD,* PREFE'TURA MUNICIPAL DE MACAPA

- COMDPI/MCP

II ■ Ordenar o uso da palavra;
II - Submeter a vota<?ao das materias a 
suspendendo-os sempre que necessaricr

.rS=r“=,i:tr=ss'*-
- Dec,dir as questoes de ordem e delegar competencias;

VII - Representar o conselho em todas as 
“ad referendum” do Conselho-

Pessoa'ldosa^ ' ^ ^ “ ,’0™S “= deds8“ P='a C„„ferS„cia Municipa, dos Direi«oS da

XII - Representar judicialmente e extrajudicialmente o Conselho;
X II - Exercer o direito de voto de qualidade em caso 
XI\ -Cumpnr e fazer cumprir o regimento interne; 
a v - Requisitar processes das comissOes p 
vista a celeridade dos mesmos

° funcionamento das Ccmiss8es Perma„e„teS;
XVIII -Garantir as dMmicas das reuniBes; ’ ^ “nt0S 6 liCenfas aos seus membros;
XIX -Submeter a apreciafSo do plenario re’latdrio de atividad
XX - Representar 0 Conselho Municipal dos Direitos da P 
exigir.

serem decididas pelo plenario, intervindo na ordem dos trabalhos ou

secretaria vinculada, para a realiza^o daso a

eunioes, em juizo ou fo,a dele, podendo delegar a sua representaifao

de empate nas vota9oes;

ermanentes ou dos grupos de trabalho em caso de morosidade com

es anuais do Conselho;
Idosa de Macapa, toda vez que queessoa o cargo

fjCJl: ° (a) Preside"te d° Conselho sen! substituldo em suas faltas e 
^esdente, a quern cumprira 0 exerclcio de suas atribui98es. impedimentos pelo (a) Vice-

Art. 17- Ao Vice-presidente compete-

•• -w*— *• r~»«»

Art. J8 - Ao Secretario (a) Geral compete:
I - Elaborar a pauta de reuniao de acordo 
acordo com os prazos regimentals;

e do Vice-presidente,

orientates da presidencia, enviando-ascom
com antecedencia de

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISltNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMAST

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA • COMDPI/MCP

II - Auxlllar a PresidSncia no cumprimento de suas atribuifSes;
III - C'rganizar, escriturar, e manter sob sua guarda no arquivo os livros do Conselho;
IV - Expedir correspondencias e arquivar documentos;
V - Prestar contas dos sens atos a Presidencia, informando-a de todos os fatos que tenham ocorrido no 
Conselho;
VI -Iribrmar os compromissos agendados a Presidencia;
VII -Rcpresentar o COMDPI/MCP, nas ausencias da (o) Presidente e da (o) Vice-Presidente;
VIII -Manter as (os) Conselheiros (as) titulares e suplentes informados das reuniSes e da pauta a ser discutida, 
inclusive no ambito das ComissSes de Trabalho;
XIX -Lavrar as atas das reunioes, proceder 
encamlnhando-as aos Conselheiros (as);

9 ' E^aborar e apresentar, anualmente, relatorios das atividades do Conselho;
XI - Receber, previamente, relatorios e documentos a serem apresentados na reuniSo, para o fim de 
processamento e inclus5o na pauta;
XII - Exercer outras funqdes correlatadas que Ihe sejam atribuidas pelo Presidente ou pelo Plendrio.

PARAGRAFO UNICO -Na ausencia do (a) Secretario (a) Geral, este sera substitufdo por outro membro do 
Conselho indicado pela presidencia.

leitura e submet6-la k apreciafao e aprovafao do Conselho,a sua

secAo II
DA MESA DIRETORA, COMISSOES PERMANENTES, E ASSESSORIA TldlCNICA

Art. 19 - Compete a Mesa Diretora:
I - Organizar as reuniSes ordindrias e extraordinarias e suas pautas;
II - Responsabilizar-se pelo expediente;

JII - Atender as demandas do Conselho, sobretudo, orientando e colaborando com a execu93o do processo 
^pleitoral, Conferencia e outros eventos;

IV - Colaborar com as equipes tecnicas, comissoes permanentes e grupos de trabalhos;
V - Executar as atividades inerentes ao COMDPI/MCP, desde que Ihe sejam atribuidas pela presidencia.

Art. 20 - Compete as Comissoes Permanentes:
I - Cumprir as normas de procedimentos em relaqao as a?6es a elas designadas;
II - Subsidiar o plenario no cumprimento de suas competencias;
III - Apresentar, em reuniao do Conselho, dentro dos prazos prd-determinados, o resultado do trabalho 
realizado pela comissSo, para a apreclaqao da plen&ria;
IV - Obedecer as metodologias, normas de procedimentos elaboradas pela propria comiss3o, que deverSo 
avaliadas e aprovadas pela plenaria do COMDPI/MCP;
V - Apresentar ao plenario o seu planejamento de a9oes anuais e ao termino de cada exercicio anual, exibir 

relatdrios semestrais, ou sempre que for solicitado pela plenaria do COMDPI/MCP;
VI -Trabalhar dc acordo com as prlorldades e demandas, com emissSo de pareceres e opinioes profissionais
afrns. .

ser

seus
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISieNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMAST

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
- COMDPI/MCP

fiNICO As comissoes permanentes, deverao ser paritarias, com no mi'nimo 33 (tres) 
me Tibros, titulares e suplentes, segundo suas afinidades com os temas das respectivas comissSes.

Art. 21-0 Conselho tera as seguintes Comissoes Permanentes:
I - Comissao de Poh'ticas Publicas;
II - Comissao de Or?amento e Finan^as; e 
ID ~ Comissao de Legisla9io e Normas.

Art. 21 -Compete a Assessoria Tecnica:
L'^b°rar “n’.“.“reani“';ao total dc Iodas “ correspondfincias do Conselho, como organiz^Ho de ata> 
prcH'Iddncas adm.nistr.t.vas de todos e quaisquer alos, quo forem solicitado pela presTdS cu 

“Wmano, pertinente a resolver todas as questSes deliberativas. P CU pel°

II - Auxiliar a presiddncia na inspe9ao dos serves administrativos do Conselho- 
1. - Assessorar os serviyos das comissSes permanentes;

IV - Comunicar sobre as convocaqSes para as reuniSes do Conselho e organizar as alas das mesmas;

L!veA tSSnwrla 7&"iCa Sert const'tu,<ta. paritariamente, por 01 (um) representante do Poder Publico 
Mumcipal e 01 (um) representante de institute da Soeiedade Civil, organizada Jurld ca e l=aa|ln« I

um assessoramento ao colegiado, do conselho, por tempo determinado. '

rados

com notdric 
c oresrar

SECAO III
DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art.22 - Aos membros do COMDPI/MCP compete:
I - Comparecer 4s reunioes, assinando o livro da presen9a, justificar as faltas 
obedecendo o periodo de ate 72 boras apos as reuniSes;
II - Debater e votar matdrias colocadas em discussSo;
III — Sempre que for necessario, 
do Conselho;

05 WrdllCaZIoi'0 reUnia°' d°S aSSU"t0S qUe diSCU,ir’
V,' ^“,*7 “ Cr0m,issaes ■>«™nentes, as quais possuem afinidades, sempre com direito 
V - Sol,c,tar v.sta de processo, pelo prazo a ser fixado pela Plendria;

. • Apresentar relatinos e pareceres dentro do prazo estabelecido pelo Plenario;

com oficios, quando occ rrerem,

requerer informa93es, providencias e esclarccimcntos 4 Diretoria ou secretaria

com antecedencia minima de

a voz e vote;

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA

- COMDPI/MCP

VIII - Aos titulares cabe o dircito de votar e 
ir>esmo direito terao seus suplentes;
v X 'APr?1ferir declara93es de voto> quando considerar necessario- 
A - Acolher, registrar, analisar

ser votado para furies no Conselho, e nas ausencias destes, o

cc mpetentes para aa p^idanoiaTcaWver8 ^ Vi0l6nClaS COmra “ PeSS°a id°Sa ' enCaminhar
XI - Proper temas e assuntos h dcliberafSo do Plendrio;
XII -Apresentar questSo de ordem na reuniSo, e cumprir este regimento interne;
A.1I -Acompanhar as atividades da Diretoria Executiva;
X.V -Participar de eventos publicos representando 
deste,

aos 6rg2os

vinculados «o Fundo Munieipal da Peia !doSa! e ou,T„T ' '' aiterafto'

XV-

Art. 23 - Serd destituido o Conselheiro, que:
I - Desvincular-se do orgSo de origem de sua representagSo;
V tar a 03 (tr6sj) reuni3es consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas, sem justificativas d 
no em exercicio, de acordo com o que preconiza este regimento interno- P
II - Apresentar procedimento incompatfvel com a dignidade das funcSes- 

; ✓ - For condenado por segunda instancia por sentenca penal:
v - Nas situates previstas

or escrito, no mesmo

no presente artigo, imputar-se-lhe-a o mesmo tratamento ao suplente.

s r“„r“ “ -S£(a) Conselheiro
pd car urn novo representante, aqualqUmnomento.deSV'nCUla':a0 Cl° (a) Conselheiro (a)’ a entida<,e d«er4

§ T- 0 Presidente, ap6s deliberaqa

Art. 24 - Perdera o assento neste Conselho 
:n;orrer numa das seguintes condi95cs:

m'al^ferCoLerof^ dC aCe",Uada graVidadC admi"is«™
L - Extinfao de sua base territorial de atuacSo 
1-1 -Desvio de

entidade, instituifSo ou organiza?ao ndo governamental

que a tome incompatfvel com as

sua finaiiriaHo ^ ! ,n0 municfPio de Macapa, por determinasao Judicial'
aiendimentoegarantiadedireitosTp^iidmar0 PreSta9a° d0S SerVi5°S pr0p0stas na da daf“c.

I ^ - Renuncia.

que

a Plenaria do 
o direito

•"ssssr
9



< #

Mm
SiSIi

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTeNCIA SOCIAL E TRABALHO - SEMAST

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - COMDPI/MCP

CAPfTULO V
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSIT6RIAS

Art. 25-0 presente Regimento Interne podera ser alterado no todo ou em parte, mediante aprovacao da 
maiorta absoluta (50% + 1) dos membros do COMDPI/MCP, em reuniao convocada especificamente p»a 
esse nm. r

Art‘2^Toclos ^as? 08 Conselheiros (as)terao 'ivre acesso a documenta9ao do COMDPI/MCP, mediante 
solicit^So por escrito, & Diretoria Executiva, observado o sigilo legal das informa^Oes;

f^rt- rT_ Fica expressamente proibida as manifestagSes polltico-partidarias e religiosas 
c^onselho; nas atividades deste

Art. 28- Nenhum membro podera agir em nome do COMDPI/MCP, sem a previa delega^o da Plendria;

Art. 29- 0 Conselho acompanhara todos os assuntos de seu interesse contidos no piano municipal, realizando 
estudes, debates e propondo a<?6es;

Art. JO- Registrando-se duvidas de interpretafao, ou constatando-se lacunas neste Regimento Interne 
Plena^ta devera decidir a respeito.

Art. 31- este regimento entrara em vigor na data de

a

publica9ao, revogadas as disposi9oes em contrario.sua

A

Macapa- AP, 07 de maio de 2018.

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - COMDPI/MCP

PlUtlTOSDAPKSO^ 
iOOSA-COWOPI

to{ •


