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Origem

O Grande Conselho Municipal do Idoso (GCMI) foi 

criado em 24 de setembro de 1992, pela Lei Muni-

cipal nº 11.242, pela necessidade da criação de 

um órgão de representação dos idosos na admi-

nistração pública. Atualmente, está vinculado à 

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cida-

dania, junto à Coordenação de Políticas para 

Pessoa Idosa.

Objetivos

O Conselho é um órgão que tem por finalidade 

contribuir para a formulação de políticas públicas 

que promovam o bem-estar e qualidade de vida da 

pessoa idosa. Nesse intuito, promove discussões, 

faz encaminhamentos e delibera de forma colegia-

da temas pertinentes à defesa, à proteção e à 

valorização dessa população, asseguradas na 

Constituição Federal, no Estatuto do Idoso e na 

Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/2004).

O que faz o Conselho

n-

tais e não-governamentais que prestam atendi-

mento às pessoas idosas da cidade de São Paulo;

violações ao direito da pessoa idosa e faz os enca-

minhamentos para os órgãos competentes;

-

cial, secretarias municipais, Defensoria Pública e 

Ministério Público;

pertinentes à qualidade de vida, ao exercício da 

cidadania e à inclusão social da pessoa idosa.

Fundo Municipal do Idoso

A Lei nº 15.679, de 21 de dezembro de 2012, 

que criou o Fundo Municipal do Idoso – FMID, 

pelo decreto nº 57.906, de 1º de outubro de 

2017, está vinculado à Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania, tem por 

finalidade proporcionar os meios financeiros 

para a implantação, manutenção e desenvol-

vimento de programas e ações dirigidas ao 

idoso.

Os recursos do FMID não se destinam à imple-

mentação de políticas públicas de ação conti-

nuada, em especial no campo da assistência 

social e o  FMID contará com verba proceden-

te do orçamento municipal para a: 

I - manutenção do funcionamento do Grande 

Conselho Municipal do Idoso – GCMI, instituí-

do pela Lei nº 11.242, de 24 de setembro de 

1992; 

II - capacitação dos Conselheiros do GCMI; 

III - organização dos Encontros Regionais e 

Municipais do Idoso; 

IV - manutenção do Fórum Intersecretarial de 

Gestão Participativa da Política do Idoso, 

destinado ao monitoramento dos programas e 

serviços intersetoriais de que trata o Decreto 

nº 43.904, de 1º de outubro de 2003.

Organização

O conselho é composto por 45 conselheiros 

voluntários, sendo 30 titulares e 15 suplen-

tes. São eleitos 9 conselheiros em cada uma 

das 5 macrorregiões de São Paulo. Todos os 

cargos eletivos do GCMI têm um mandato de 

dois anos. Nas reuniões do conselho partici-

pam também 15 representantes de diversas 

secretarias da administração municipal.

Funcionamento

Assembleia-Geral: é a instância máxima de 

deliberação do GCMI, que define e reavalia 

políticas, programas e projetos do Conselho. 

Ocorrem na primeira terça-feira do mês, na 

Câmara Municipal de São Paulo (Viaduto 

Jacareí, 100) das 14h às 17h. As reuniões são 

abertas e todos podem expor suas críticas e 

sugestões.

Segundo o art.3. do Estatuto do Idoso, o 

Grande Conselho Municipal do Idoso          

compreenderá:

I- Assembleia Geral;

II- Assembleias Regionais;

III- Conselho de Representantes de Idosos e 

da Administração;

IV- Comissões de Trabalho;

V- Secretaria Executiva.


