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PROJETO DE LEI Nº 025/2018 
 

INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DO 

IDOSO DE GLORINHA – COMIG, O FUNDO 

MUNICIPAL DO IDOSO DE GLORINHA - 
FUMIG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do 
Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º. Fica instituído o CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE 
GLORINHA – COMIG, órgão paritário, de caráter permanente, deliberativo, 
formulador e controlador das políticas públicas e ações voltadas à pessoa idosa 
no âmbito do Município de Glorinha. 

Parágrafo Único. O Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – COMIG fica 
vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se pessoa idosa a pessoa maior 
de sessenta anos de idade de ambos os sexos.  

Art. 3º. Constituem atribuições do Conselho Municipal do Idoso de Glorinha 
– COMIG:  

I – orientar e coordenar a execução da política municipal de atendimento e 
proteção dos direitos da pessoa idosa;  

II – promover, apoiar e incentivar a criação de programas e atividades 
destinadas à assistência da pessoa idosa;  

III – cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes a 
pessoa idosa, sobretudo a Lei Federal nº 8.842/1994, a Lei Federal nº 
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), bem como as leis de caráter estadual/municipal; 

IV – elaborar, planejar e sugerir projetos que busquem a reintegração e a 
participação ativa da pessoa idosa na vida da comunidade;  

V – promover atividades e campanhas de divulgação, visando ao 
esclarecimento e a conscientização da comunidade em geral, sobre os direitos 
da pessoa idosa, bem como os mecanismos que assegurem tais direitos; 

VI – receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias 
e reclamações sobre ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa, bem 
como exigir das instâncias competentes medidas efetivas de proteção e 
reparação; 

VII – elaborar o Regimento Interno;  

VIII - participar da elaboração das peças orçamentárias: Plano Plurianual 
(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
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assegurando a inclusão de dotação orçamentária compatível com as 
necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento; 

IX - promover a constituição de grupos de idosos através de encontros com 
atividades de cultura e lazer; 

X – sugerir medidas que implique na melhora das condições sociais da 
pessoa idosa; 

XI - convocar e promover as conferências de direitos da pessoa idosa em 
conformidade com o Conselho Nacional de Direitos do Idoso (CNDI).  

Art. 4º. O Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – COMIG é composto, 
de forma paritária, por 06 (seis) membros titulares e respectivos suplentes, 
conforme disposto a seguir:  

I – Dos órgãos governamentais:  

a) um (01) titular e um (01) suplente, representantes da Secretaria Municipal 
de Administração e Planejamento;  

b) um (01) titular e um (01) suplente, representantes da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social;  

c) um (01) titular e um (01) suplente, representantes da Secretaria Municipal 
de Saúde.  

II – Das entidades ou grupos não-governamentais:  

a) um (01) titular e um (01) suplente, representantes de Clubes de Mães do 
Município de Glorinha; 

b) um (01) titular e um (01) suplente, representantes da ASAPEG – 
Associação dos Aposentados e Pensionistas de Glorinha; 

c) um (01) titular e um (01) suplente, representantes da Rotary Club de 
Glorinha.  

Parágrafo Único. O mandato dos membros do Conselho Municipal do Idoso 
de Glorinha – COMIG será de 02 (dois) anos, sendo admitida uma recondução.  

Art. 5º. As funções de membro do Conselho Municipal do Idoso de Glorinha 
– COMIG são consideradas como relevante serviço prestado ao Município, não 
sendo remuneradas, excetuadas as despesas com transporte, estadia e 
alimentação que, quando necessárias, serão custeadas pelo Município.  

Art. 6º. O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos pela maioria simples.  

Parágrafo único. O Presidente escolherá o Secretário do Conselho. 

Art. 7º. No prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da vigência desta Lei, a 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, constituirá e dará posse ao 
Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – COMIG.  

Parágrafo Único. No prazo de 30 (trinta) dias, contados da posse do 
Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – COMIG, este elaborará seu 
Regimento Interno, levando à homologação ao Prefeito Municipal, por Decreto 
Municipal.  
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Art. 8º. Fica instituído o FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE GLORINHA - 
FUMIG, cujos recursos serão utilizados para o financiamento dos benefícios, 
serviços, programas e projetos de ação assistenciais à pessoa idosa do 
Município. 

Art. 9º. Constituem recursos do FUMIG: 

I – os de origem orçamentária e extra orçamentária; 

II – os auxílios e subvenções específicos concedidos por órgãos ou 
entidades federais ou estaduais; 

III – as contribuições provenientes de convênios ou de acordos com 
entidades privadas ou públicas; 

IV – os saldos de exercícios anteriores; 

V – as doações de pessoas físicas ou jurídicas; 

VI – outras receitas. 

Art. 10. Cabe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social gerir o 
Fundo Municipal do Idoso de Glorinha, através do gestor da pasta, sob a 
orientação e fiscalização do Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – COMIG. 

Art. 11. Nenhuma despesa com recurso financeiro do FUMIG poderá ser 
feita sem prévia aprovação do Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – 
COMIG. 

Art. 12. Os recursos do FUMIG serão depositados em conta especial em 
estabelecimento oficial de crédito. 

Art. 13. Obedecida a programação financeira das despesas previamente 
aprovadas, o excesso de caixa será aplicado no mercado de capitais, através de 
banco oficial de crédito. 

Art. 14. Os recursos financeiros para a instalação e manutenção das 
atividades do Conselho Municipal do Idoso de Glorinha – COMIG serão 
assegurados em dotações orçamentárias, junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.  

Art. 15. A presente lei poderá ser regulamentada por Decreto do Executivo 
no que couber.  

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 
Municipal nº 697/2004. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 28 de maio de 2018. 

 

 
           

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA 
Prefeito Municipal  

 


