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LEI N.° 2.S89#020

SOMULA:   "DISPOE  A  POLiTICA  MUNICIPAL  DOS
DIREITOS D0 IDOSO, SOBRE A REESTRUTURACA0
DA LHI D0 CONSELH0 MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA  PESSOA  IDOSA  E  CRIA  0  FUND0  MUNICIPAL
DOS    DIREITOS    DA    PHSSOA    IDOSA    DE    ALTA
FLORESTA    -    MT     (FUMDIPI)    E    DA    0UTRAS
PROVIDENCIAS".

AUTORIA: Executivo Municipal

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   ALTA   FLORESTA,
Estado  de  Mato  Grosso,  no  uso  de  suas  atribuic6es  legais,
aprovou  e  eu,  ASIEL BEZERRA  DE  ARAbJO,  Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei;

CAPITUL0 I
DA FINALIDADE

Art. 1° -     A Politica Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tern por objetivo assegurar os
direitos  sociais  do  idoso,  criando  condig6es  para  promover  sua  autonomia,
integragao e participa9ao efetiva na sociedade.

Art. 2° -     Considera-se idoso, para efeitos desta Lei,  a pessoa maior de sessenta anos de
idade.

CApfTUL0 11
DOS PRINcipI0S E DAS DIRETRIZES

Secao I
Dos Principios

Art. 3° -     A  politica  Municipal  dos  direitos  da  Pessoa  Idosa  reger-se-a  pelos  seguintes
principios:

I - a familia,  a sociedade  e  os poderes  municipais  constituidos tern clever de
assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua participapao na
comunidade, defendendo sua dignidade, bern-estar e o direito a vida;

11   -   o   processo   de   envelhecimento   diz   respeito   a   toda   a   comunidade
altaflorestense, devendo ser objeto de conhecimento e informagao para todos;
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HI - o idoso nao deve sofrer discriminap6es de qualquer natureza;

IV - o  idoso  deve  ser o principal  agente  e  destinatino  das transformag6es  a
serem efetivadas atrav6s desta politica;

V - as  diferen9as  econ6micas,  sociais,  culturais  e  o  respeito  as tradig6es  dos
vdrios  segmentos da comunidade altaflorestense  deverao  ser observadas pelos
poderes ptiblicos municipais e pela comunidade na aplicapao desta Lei.

Secao 11
Das Diretrizes

Art. 4° -    Constituem diretrizes da politica municipal do idoso:

I - viabilizagao de formas altemativas de participapao, ocupagao e convivio do
idoso, que proporcionem sua integrapao com as demais gerap6es;

H  -  participapao  do  idoso,  atrav6s  de  suas  organizap6es  representativas,  na
formulapao,   implementagao  e  avaliapao  das  politicas,  planos,  progralnas  e
projetos a serem desenvolvidos;
Ill - priorizagao do atendimento ao idoso atrav6s de suas pr6prias familias, em
detrimento  do  atendimento  em  abrigo  iustitucional,  exceto  dos  que  nao  a
possuam ou caregam de condie6es de manutengao da pr6pria sobrevivencia;
IV - descentralizapao politico-administrativa;

V  -  apoiar  a  capacitagao  e  reciclagem  dos  recursos  humanos  nas  areas  de
geriatria e gerontologia e na prestapao de servigos;
VI   -   estabelecimento   de   mecanismos   que   favoregam   a   divulgapao   de
informap5es de carater educativo sobre o exercicio da cidadania e os aspectos
biopsicossociais do envelhecimento;

VII - apoio a estudos e pesquisas sobre as quest6es relativas ao envelhecimento,
inclusive  quarto  aos  aspectos  preventivos  do  envelhecimento,  visando  uma
qualidade melhor de vida ao futuro idoso.

cApiruL0 Ill
DA 0RGANIZACAO E GHSTA0

Art. 5° -    Competira a Secretaria Municipal de Assistencia Social a coordenagao geral e a
execugao  da  politica  municipal  do  idoso,  com  a  participagao  do  Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 6°-    0  Conselho Municipal  dos Direitos  da Pessoa Idosa 6 urn 6rgao permanente,
paritario  e  deliberativo,  composto  por  igual  nbmero  de  representantes  dos
6rgaos e entidades pdblicas e de organizap6es representativas da sociedade civil
ligadas a area, na forma disposta nesta Lei.
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Art. 7° -    Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a formulapao, o
acompanhamento,  a supervisao,  fiscalizapao  e  avaliapao  da polftica municipal
do idoso, no ambito das respectivas instincias politico-administrativas.

Art. 8° -    0  Municipio,  por  interm5dio  da  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social,
compete:

I - coordenar e executar as ap6es relativas a politica municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa;

11   -   participar   na   formulapao,   acompanhanento   e   avaliapao   da   politica
municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

Ill  -  elaborar  a  proposta  orgamentdria  da  area  do  Idoso  com  as  secretarias
municipais;

IV  -  elaborar  o  diagn6stico  e  propor  o  plano  de  atendimento  do  idoso  ao
Municipio, para contemplar o Plano Municipal de Assistencia Social;

V - propor ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CoroIPI -
a  politica  municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  suas  normas  gerais,  bern
como  os  crit6rios  de  prioridades  e  de  elegibilidades,   alem  de  padr5es  de
qualidade na prestapao de beneficios, servigos, programas e projetos;
VI - formular politica para a qualificapao sistematica e continuada de recursos
humanos na area do idoso;

VH - garantir o assessoramento t5cnico e administrativo ao Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa, bern como apoiar os 6rgaos municipais e entidades
nao-govemamentais, no sentido de tomar efetivos os principios, as diretrizes e
os direitos estabelecidos na Lei Federal n° 8.842/94;

VIII  -  articular-se   com  os  6rgaos  responsaveis  pelas  politicas   de  satde,
assistencia  social,  trabalho,  cultura,  habitapao,  justiga,  educapao,  urbanismo,
esporte  e  lazer,  visando  garantir  a  implementapao  da  Politica Municipal  dos
Direitos da Pessoa Idosa;

IX  -  coordenar  e  manter  atualizado  o  sistema  de  cadastro  de  entidades  e
organizap5es de atendimento ao idoso no Municipio;

X - Criar banco de dados na area do idoso.

CAPITULO IV
DAS ACOES D0 GOVERNO MUNICIPAL

Art. 9°-     Na  implementagao  da  politica  municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  as
competencias dos 6rgaos e entidades pdblicas nas areas: de assistencia social; da
educagao; da satde; do trabalho e previdencia social; de habitapao e urbanismo;
da justiga; e, da cultura, esporte e lazer, serao especificadas em regulaniento a
ser baixado em ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

CAPITULO V
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D0 CONSELH0 MUNICIPAL DOS DREITOS DA PESSOA IDOSA

Art.10 -   0 COMDIPI, criado pela Lei n°  1.459/2006, alterada com a Lei n°  1.646/2008,
do  Estatuto  do  Idoso,  e  artigo  204,  inciso  11,  da  Constituigao  Federal,  fica
reestruturado e passando a vigorar mos termos desta Lei como 6rgao colegiado
permanente,  do sistema descentralizado e participativo da politica do idoso do
Municfpio de Alta Floresta, com carater deliberativo, normativo, fiscalizador e
de composigao paritdria entre o govemo e a sociedade civil e responsavel por
fixar  crit6rios  de  utilizapao  e  planos  de  aplicapao  do  Fundo  Municipal  dos
Direitos da Pessoa Idosa.

Paragrafo bnico. 0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alta
Floresta  6  vinculado  para  fins  organentdrios  e  administrativos  a  Secretaria
Municipal  de  Assistencia  Social,  que  coordenara  a  Politica  Municipal  dos
Direitos do Idoso com a participapao do Conselho.

Art.11 -    Nos termos da Lei Federal no 8.842, de 04/01/1994, o Conselho Municipal do
Idoso   tern  por   objetivo   assegurar   os   direitos   sociais   dos   idosos,   criando
condig6es para promover sua autonomia,  integrapao  e participapao  efetiva na
sociedade.

CApfTUL0 VI
DAS COMPHTENCIAS D0 CONSELHO

Art. 12 I    Compete ao Conselho Municipal do Idoso - CORAI)IPI:

I - elaborar e aprovar seu regimento intemo;

11  -  propor  a  aprovar  a  elaborapao  de  diagndstico  da  populapao  idosa  no
Municipio,  sob os aspectos biopsicossociais, politico, econ6mico e cultural, no
inbito municipal;

Ill - formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar a politica municipal dos direitos
do idoso zelando pela sua efetivapao;

IV -propor e aprovar projetos de acordo com a politica municipal do idoso;

V  -  fiscalizar  e  avaliar  a  execngao  e  aplicapao  dos  recursos  orgamentatos,
indicando prioridades a serem  incluidas no planejamento municipal  quanto as
quest6es que dizem respeito ao idoso;
VI - zelar pela  efetiva  descentralizapao  politico-administrativa e  incentivar a
participapao   de   organizap6es   representativas   dos   idosos   na   formagao   de
politicas, planos, progranas e projetos de atendimento ao idoso;
VII - propor, incentivar e apoiar a realizapfo de eventos, estudos, pesquisas, e
programas voltados a promogao, a protegao e a defesa dos direitos do idoso e
realizar a Conferencia Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
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VIII  -  manter  comunicapao  com  os  demais  Conselhos  Municipais,  com  o
Conselho  Nacional  e  Estadual,  bern  como  6rgaos  nao-govemamentais  que
tenham atuapao na area do idoso;

IX -  cumprir  e  zelar  pelo  cumprimento  das  normas  constitucionais  e  legais
referentes ao idosoo sobretudo a Lei Federal n° 8.842 de 04/07/94, a Lei Federal
n° 10.741  de  1°/10/03 (estatuto do idoso) e leis pertinentes de carater estadual e
municipal,  denunciando  a  autoridade  competente  e  ao  Minist6rio  Pdblico  o
descumprimento de qualquer uma delas;

X   -   fiscalizar   as   entidades   govemanentais   e   nao   govemamentais   de
atendimento ao idoso, conforme o disposto no artigo 52 da Lei n° 10.741/03;

XI    -    inscrever    os    programas    das    entidades    govemamentais    e    nao
govemamentais de Assistencia a Pessoa Idosa e manter o cadastro atualizado a
cada 02 (dois) anos;

XII  -  estabelecer  a  forma  de  participapao  do  idoso  residente  no  custeio  da
entidade de longa permanencia para idoso filantr6pica ou casa lar, cuja cobranga
6  facultada,  nao  podendo  exceder  a  70%  (setenta  por  cento)  de  qualquer
beneficio previdenci5rio ou de assistencia social recebido pelo idoso;

XIII - gerir o Fundo Municipal do Idoso no sentido de defmir a utilizapao dos
respectivos recursos por meio de plano de aplicagao.

XIV - Receber e encaminhar aos 6rgaos competentes as petig6es, denthcias e
reclamap6es sobre ameagas e violapao dos direitos da pessoa idosa e exigir das
instincias competentes medidas efetivas de protegao e reparagao;

XV - Participar ativamente da elaborapao das pegas orgamentarias municipais
®lano  Plurianual  (PPA),   e  Lei  de  Diretrizes  Orgamentarias  (LDO)  e  Lei
Organentaria Anual  (LOA),  assegurando  a  inclusao  de  dotapao  orgamentaria
compatfvel  com  a  necessidade  e  prioridades  estabelecidas,  zelando  pelo  seu
efetivo cumprimento;

XVI   -   Criar   comiss6es   e   grupos   de   trabalhos   de   forma   paritaria   para
fiscalizap6es;

XVII - Realizar outras ap6es que considerar necessdrio a protegao dos direitos
da pessoa idosa.

CApiTUL0 VII
DA COMPOSICAO E DO FUNCIONAMHNT0

Secao I
Da Composicao

Art. 13 -    0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa sera composto por oito (08)
membros  titulares  e  08  (oito)  membros  suplentes  de  forma  paritata  entre  o
poder Pdblico Municipal e a Sociedade Civil.
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§1° - Considera-se organizagao da sociedade civil, a entidade de direito privado,
sem fins lucrativos, de interesse e/ou de utilidade ptiblica que tenha atuagao no
ambito municipal com no minimo 02 (dois) anos de funcionamento.

§2°   -  As   entidades  nao  govemalnentais   serao   eleitas   em   forum  pr6prio,
especificamente convocados para esse fim, no caso de empate sera eleita a mais
participativa no conselho comprovado em ata, 60 (sessenta) dias antes do final
do mandato.

§3°  -  As  organizap6es  eleitas  indicarao  os  membros  titulares  e  suplentes  que
ifao compor o Conselho.

§4°  -  A  eleigao  dos  representantes  sera realizada pelo  memos  30  (trinta)  dias
antes do final do mandato.

§5° - 0 titular de 6rgao ou entidade govemamental indicara seu representante,
que  podera  ser  substituido,  a  qualquer  tempo,  mediante  nova  indicagao  do
representado.

§6°-  As   fung6es   dos  membros  do  Conselho   serao   consideradas  como  de
relevante  interesse pdblico e os membros nao  farao jus a qualquer esp5cie  de
remuneragao.

§7° - Todos os Membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e
seus   respectivos   suplentes   sefao   nomeados   pelo   Prefeito,   respeitadas   as
indicap6es previstas nesta Lei.

§8° - Os membros do Conselho terao urn mandato de dois anos, podendo ser
reconduridos  por urn  mandato  de  igual  periodo,  enquanto  desempenham  das
fune6es ou cargo mos quais foram nomeados ou indicados.

§9°  -  As  entidades  govemamentais  e  nao  govemanentais  poderao  substituir
seus   representantes,   desde   que   previanente   comunicada   e  justificada   ao
COMDIPI, para que nao haja prejuizo das atividades do Conselho.

§10 - Fica assegurada em cada mandato, a altemincia entre a representapao do
govemo  e  da sociedade  civil no exercfcio  da fungao de Presidente  e  de Vice-
Presidente.

Art.14 -   0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da Pessoa Idosa -COMDIPI,  reger-se-a
pelas seguintes disposig6es, no que se refere aos seus membros:
I -  Cabers  a  Administrapao  Pdblica  Municipal,  o  custeio  ou  reembolso  das
despesas decorrentes de transporte, alimentapao e hospedagem dos membros do
Conselho  CMI,  titulares  e/ou  suplentes  em  eventos,  encontros,  semindrios,
conferencias,    capacitagao    e    solenidades    nos    quais    devani    representar
oficialmente o Conselho, mediante dotapao orgamentiria especifica.

11 - As substituie6es ou afastamento dos Membros do COMDIPI serao definido
no Regimento Intemo do Conselho.
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Ill  -  Nao  sera  permitido  o  acdmulo  de  representagao  junto  ao  COMDIPI,
cabendo,  portanto,  a  cada  conselheiro  representar  apenas  uma  entidade  ou
institui9ao.

Secao 11
Do Funcionamento

Art.15 -   0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa tend  seu  funcionamento
regido pelas seguintes normas:

I - 0 6rgao de deliberapao mckima e o Plendrio;

11 - As sess6es plendrias serao realizadas ordinariamente em data a ser fixada
pelo Conselho e extraordinariamente quando convocados pelo Presidente ou por
requerimento da maioria dos membros;

Ill - As decis6es do CoroIPI serao consubstanciadas em Resolug6es;

IV - Os 6rgaos ou entidades representadas pelos conselheiros faltosos deverao
ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.

V  -  Perderd  o   mandato   se   faltar  a  tres  reuni6es  consecutivas   ou  cinco
intercaladas, sem justificativa;

VI - 0 Presidente e o Vice Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa  Idosa  serao  escolhidos,  mediante  votapao,  dentre  os  membros,  por
maioria absoluta, estabelecendo uma rotina de atividades com reuni6es mensais
ordindrias.

VII  -  Vice  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa
substituira  o  Presidente  em  suas  ausencias  e  impedimentos,  e,  em  caso  de
ocorrencia  simultanea  em  relapao  aos  dois,  a  presidencia  sera  exercida  pelo
conselheiro mais Idoso.

VIII - 0 quorum sera formado pela maioria simples dos conselheiros presentes,
ou  seja  50%  +   1(cinquenta  por  cento  mais  urn),  e  sera  iniciada  a  sessao
ordindria;

IX -Nao havendo qu6rum,  aguardar-se-a durante  15  (quinze) minutos e ap6s
este  prazo,  persistindo  a  falta  de  qu6rum  ficara  adiada  a  sessao  para  uma
pr6xima data.

Art. 16 -    Sao 6rgaos do Conselho Municipal do ldoso -COM)IPI:

I - Plenatio;

H - Mesa Diretora;

Ill - Comiss6es;

IV - Secretaria Executiva.
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Art. 17 -    As  entidades  nao  govemamentais  representadas  no  Conselho  Municipal  dos
Direitos da Pessoa Idosa perderao essa condigao quando ocorrer a extingao de
Base territorial de atuapao no Municipio;

Art.18 -    Nos  casos  de  renuncia,   impedimentos  ou  falta,   os  membros  do  Conselho
Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  serao  substituidos  pelos  suplentes,
automaticamente, na falta ou impedimento deste, quem for indicado pelo 6rgao
ou entidade respectiva.

CApiTUL0 VHI
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI

DISPOSICOES GERAIS

Art. 19 -    Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alta Floresta
(FUMDIPI),   instrumento   de   captagao,   repasse   e   aplicapao   de   recursos
destinados a proporcionar suporte financeiro na implementapao, na manuteneao
e no desenvolvimento de programas e ag6es inseridos na Politica Municipal da
Pessoa Idosa, no ambito Municipal de Alta Floresta/MT.

Art. 20 -    0 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Alta Floresta (FUMDIPI)
tern  por  objetivo  facilitar  a  captapao,  o  controle,  o  repasse  e  a  aplicapao  de
recursos  destinados  ao  desenvolvimento  das  ap6es  de  atendimento  a  pessoa
idosa.

§1° - As ap6es de que trata o capitulo deste artigo referem-se, prioritariamente,
aos programas de protegao bdsica e especial a pessoa idosa exposta a situapao de
risco pessoal ou social, cujas necessidades extrapolam o ambito de atuapao das
politicas sociais basicas.

§2°  -  Os  recursos  do  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa  serao
administrados segundo o Plano de agao e prioridades elaborado pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI).

Art. 21 -    A  aplicagao  dos  recursos  financeiros  do  Fundo  Municipal  dos  Direitos  da
Pessoa Idosa sera deliberada pelo  Conselho Municipal  dos Direitos  da Pessoa
Idosa e devera ser destinado:

I -ao financiamento total ou parcial de programas, projetos e servigos voltados
a pessoa idosa,  com foco em quest6es inerentes a mobilidade e acessibilidade,
da comunidade ou institucionalizados, bern como, programas de protegao basica
e especial a pessoa idosa exposta a situapao de risco pessoal ou social;

11 - nas iniciativas de conscientiza9ao da cultura do respeito a pessoa idosa;

HI  -  na   divulgapao   dos   programas   e   projetos   voltados   a  pessoa   idosa
desenvolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

IV   -   no    apoio    e   promogao   de    eventos   educacionais   e   de   natureza
socioecon6mica relacionada a pessoa idosa;
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V - em programas e projetos de qualificag5o profissionais destinados a insergao
da pessoa idosa no mercado de trabalho;

VI  -  em  programas  e  projetos  destinados  ao  combate  a  violencia,  fisica  ou
moral, contra a pessoa idosa;

VII - em outros programas e atividades de interesse da politica municipal que
permitam   urn   envelhecimento   saudavel    e    em   condig6es   de    dignidade,
especialmente  no  oferecimento de  atividades relacionadas  a cultura,  esporte  e
lazer a pessoa idosa;

VIII - na aquisigao de materiais permanente e de consumo e de outros insumos
necessdrios ao desenvolvimento de progranas de atendimento a pessoa idosa;

IX - na construgao, refoma, ampliapao, adaptapao, aquisigao de im6veis para
prestagao  de  servigos voltadas  ao  desenvolvimento  de  atividades  com pessoas
idosas, condicionadas a observincia da acessibilidade plena;

X  - no  desenvolvimento  de  programas  de  capacitapao  e  aperfeigoamento  de
recursos  humanos,  nas  dreas  de  geriatria  e  gerontologia  e  na  prestapao  de
servigos a pessoas fisicas, previstas em dotapao oxpamentala especifica;

XI  -  em   despesas   com   consultoria,   projetos   de  pesquisa  ou   de   estudo,
relacionados com a pessoa idosa;

XII - em subvengao social para entidades ou instituig6es inscritas no Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e por este previamente aprovada;

XIII - no apoio para realizapao de eventos,  estudos e pesquisas no canpo da
promogao, protegao, defesa, controle e garantia dos direitos da pessoa idosa;
XIV - na manutengao de banco de dados com informap6es sobre progranas,
projetos   e   atividades   govemamentais   e   nao   govemamentais   de   ambito
municipal, regional, estadual, federal e intemacional relativos a pessoa idosa;

XV  -  outras  atividades  que  tenham  como  objeto  essencial  o  trabalho  de
promogao relativo aos direitos da pessoa idosa.

cApiruLO Ix
ADMINISTRACA0 E CONTROLE

Art. 22 -    0  FUMDIPI  sera  subordinado  operacionalmente  a  Secretaria  Municipal  de
Assistencia Social,  e vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa (COMDIPI), conforme atribuig6es descritas nesta lei.

Art. 23 -    0 Gestor da Secretaria de Assistencia Social exercera as fung6es de ordenador
das despesas do FuhAI)IPI.

Paragrafo dnico. Acompanhara a assinatura do ordenador, o titular de controle
das despesas, o Tesoureiro e o Presidente municipal do CohAI)IPI.

CApiTUL0 X
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DA ATUACAO D0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA (COMDIP|) JUNTO A0 FUMDIPI

Art. 24 -    Sao atribuig6es do CoroIPI junto ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa:

I - elaborar o Plano de Agao e Prioridades municipal para defesa dos direitos da
pessoa idosa e o Plano de Aplicapao dos recursos do FUMDIPI;
H  -  0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  pessoa  Idosa  devera  constituir
Comissao    Permanente,     integrada    por    Conselheiros    govemamentais    e
Conselheiros representantes da sociedade civil, composta paritarianente, com a
finalidade de acompanhar as ap6es relacionadas com o fundo.

Ill  -  estabelecer  os  parfmetros  t5cnicos  e  as  diretrizes  para  aplicagao  dos
recursos;

IV - acompanhar e avaliar a execugao, desempenho e resultados financeiros do
FUMDIPI;

V - avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balango anual FUMDIPI;

VI - solicitar, a qualquer tempo e a seu crit5rio, as informap6es necessdrias ao
acompanhamento,   ao   controle   e   a   avaliapao   das   atividades   a   cargo   do
FUMDIPI;

VII - mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execugao
e controle das ap6es do FUMDIPI;

VIII  -  fiscalizar  os  programas  desenvolvidos  com  recursos  do  FUMDIPI,
requisitando, quando entender necessdrio, auditoria do Poder Executivo;

IX  -  aprovar  convenios,  ajustes,  acordos  e  contratos  firmados  com  base  em
recursos do FUMDIPI;

X - publican no Didrio Oficial do Municipio e afixar em locais de ffroil acesso a
comunidade todas as Resolng6es do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa relativas ao FUMDIPI.

CAPITULO XI
DA ATUACA0 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,

JUNTO AO FUND0 MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Art. 25 -    Sao   atribuig6es   da   Secretaria   Municipal   de   Assistencia   Social,   junto   ao
FuroIPI:
I - coordenar a execugao dos recursos do FUMDIPI, de acordo com o Plano de
Aplicapao referido no artigo 4°, inciso I, desta Lei;

11 - apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, proposta
para o Plano de Aplicapao dos recursos do FuroIPI;
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HI  -  apresentar  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa  Idosa,  para
aprovapao,  o  balango  anual  e  os  demonstrativos  mensais  das  receitas  e  das
despesas realizadas pelo FUMDIPI;

IV  -  emitir  e  assinar  notas  de  empenho,  cheques  e  ordens  de  paganento
referentes as despesas do FUMDIPI;

V  -  tomar  conhecimento  e  cumprir  as  obrigag6es  definidas  em  convenios,
ajustes, acordos e contratos firmados pelo Municipio e que digani respeito aos
recursos FUMDIPI;

VI - manter os controles necessatos a execugao das receitas e das despesas do
FUMDIPI;

VII  -  manter,   em  coordenapao  com  o  Setor  de  Patrim6nio  da  Prefeitura
Municipal, o controle dos bens patrimoniais com carga ao Fundo;

VIII - encaninhar a contabilidade geral do Municipio:

a) trimestralmente, demonstrapao da receita e da despesa;

b) semestralmente, inventato de bens materiais;

c) anualmente, inventdrio dos bens m6veis e im6veis e balanco geral do Fundo
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

IX  -   firmar,   em  conjunto  com  o  responsavel  pelo  controle  da  execugao
ongamentdria, a demonstrapao mencionada anteriormente;

X - providenciar, junto a contabilidade geral do Municipio,  que se indique na
referida demonstrapao a situapfo econ6mico-financeira do Fundo;

XI - apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a analise e
avaliapao da situagao econ6mico-financeira do FUMDIPI;

XII   -   acompanhar   os   contratos   e   convenios   firmados   com   instituig6es
govemanentais e nao govemamentais;
XIII - encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa relat6rio
trimestral de acompanhanento e avaliapao do Plano de Aplicapao dos recursos
do Furolpl.

CAPITUL0 XII
RECURSOS D0 FUNDO

Art. 26 -    Sao receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:

I  -  a  dotapao  consignada  anualmente  no  ongamento  municipal  e  as  verbas
adicionais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercicio;

11 - doag6es de pessoas fisicas e juridicas, observada as diretrizes do art.2°-A e
paragrafos da Lei n.13.797 de 2019;

Ill  -  transferencias  de  recursos  financeiros  oriundos  do  Fundo  Nacional  e
Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa;
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IV  -  doap5es,  auxilios,  contribuig6es,  transferencias  de  entidades  nacionais,
intemacionais, govemamentais e nao govemamentais;

V  - produto  de  aplicap6es  financeiras  dos  recursos  disponiveis,  respeitada  a
legislapao  em  vigor,  bern  como  da  venda  de  material,  de  publicap6es  e  da
realizapao de eventos;

VI  -  recursos  advindos  de  convenios,  acordos  e  contratos  firmados  entre  o
Municipio   e   instituig6es   privadas   e   ptlblicas,   nacionais   e   intemacionais,
federais,   estaduais   e   municipais,   para  repasse   a   entidades   executoras   de
programas integrantes do Plano de Aplicapao;
VH -valores de multas previstas no Estatuto do Idoso (Lei N.10741/2003);

VIII - outros recursos que porventura lhe forem destinados.

Art. 27 -    Constituem ativos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:

I - disponibilidade monetdria em bancos, oriunda das receitas especificadas no
artigo anterior;

H - direitos que porventura vier a constituir;

Ill - bens m6veis e im6veis destinados a execugao de progranias e projetos do
plano de aplicapao.

Parfgrafo dnico. Anualmente sera processado o inventato dos bens e direitos
vinculados ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa que pertengam a
Prefeitura Municipal.

CAPITUL0 XHI
DA CONTABILIZACAO DO FUNDO

Art. 28 -    A contabilidade tern por objetivo evidenciar a situapao financeira e patrimonial
do   pr6prio   Fundo   Municipal   dos   Direitos   dos   Direitos   da  Pessoa  Idosa,
observados os padr6es e normas estabelecidas na legislagao pertinente vigente.

Art. 29 -    A contabilidade sera organizada de forma a permitir o exercicio das fung5es de
controle pr5vio,  concomitantemente  e  subsequente,  inclusive  de  apurar custos
dos servigos, bern como inteapretar e analisar os resultados obtidos.

CAPITUL0 AV
DA HXECUCA0 0RCAMENTARIA

Art. 30 -    Ate 30 (trinta) dias ap6s a promulgagao da Lei Ongamentdria o titular da pasta
de  Assistencia  Social,  apresentafa  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Pessoa Idosa para analise e aprovapao, o Quadro de Aplicapao dos Recursos do
Fundo para apoiar os programas e projetos contemplados no plano de aplicapao,
quando houver.
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Art. 31 -    Nenhuma despesa sera realizada sem a necessdria cobertura de recursos.

Parfgrafo  dnico.  Para  os  casos  de  insuficiencia  ou  inexistencia  de  recursos
poderao  ser utilizados  Cr6ditos Adicionais,  autorizados por Lei  e  abertos por
Decreto do Poder Executivo.

Art. 32 -    A despesa do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa constituir-se-a:

I  -  do  financianento  total,  ou  parcial,  dos  programas  de  protegao  especial,
constantes do Plano de Aplicapao;

11  -  do  atendimento  de  despesas  diversas,  de  carater  urgente  e  inadiavel,
observado o §  1° do artigo 2° desta Lei.

Paragrafo  dnico.  i  vedada a aplicapao  de recursos  do Fundo Municipal  dos
Direitos da Pessoa Idosa para paganlentos de atividades rotineiras do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

cApiruLO xv
PRESTACA0 DE CONTAS

Art. 33 -    0  Fundo  Municipal  dos  Direitos  dos  Direitos  da Pessoa Idosa  esfa  sujeito  a
prestapao   de  contas  de   sua  gestao  ao  CohAI)IPI  e  ao  Poder  Legislativo,
conforme legislagao pertinente.

Art. 34 -    As entidades de direito pdblico ou privado que receberem recursos transferidos
do Fundo a titulo de subveng6es, auxilios, convenios, parcerias ou transferencias
a  qualquer  titulo,   serao   obrigadas   a   comprovar  a  aplicapao   dos   recursos
recebidos segundo os fins a que se destinarem, sob pena de suspensao de novos
recebimentos,  alem  de  responsabilizagao  civil,  criminal  e  administrativa  na
forma da Lei.

Art. 35 -    A prestapao de contas de que trata o artigo anterior sera feita por transfefencia
realizada no exercicio financeiro subsequente aos recebimentos.

Art. 36 -    A prestapao de contas de subveng6es e auxilios sociais compor-se-a de:

I - oficio de encaminhamento da prestapao de contas;

11 - plano de aplicagao a que se destinou o recurso;

Ill - nota de empenho;

IV - liquidapao total/parcial de empenho;

V - quadro demonstrativo das despesas efetuadas;

VI - notas fiscais de compras ou prestapao de contas de servigos;

VII - ata da comissao de licitapao, quando for o caso de aquisigao de material
ou servigos que ultrapassem os valores estabelecidos em legislagao especifica;

VIII - extratos bancdrios;
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IX - avisos de cieditos bancarios.

Art. 37 -    A prestapao de  contas de convenios e parcerias (lei  13.019/2014) compor-se-a
de:

I - oficio de encaminhando a prestagao de contas;

11 - c6pia do Plano de Trabalho ou de Aplicapao;

Ill - c6pia do Termo de Convenio e suas alterap5es;

IV  -  extrato  da  conta  bancaria,  aberta  exclusivamente  para  recebimento  e
movimentapao dos recursos financeiros do referido convenio;

V   -   demonstrativos   da   aplicapao   dos   recursos   conveniados   no   mercado
financeiro,  observando  os quesitos previstos no  art.  116,  §§  4°,  5° e  6° da Lei
Federal 8.666/93, se houver;

VI - c6pia do processo licitat6rio e/ou dispensa de inexigibilidade de licitagao,
quando ocorrer;
VII - c6pia dos organentos;

VIII - c6pia dos documentos fiscais comprobat6rios da despesa (notas fiscais ou
recibos)  contendo  o  ndmero  do  convenio,  atestado  de  que  os  servigos  foram
executados e que o material foi recebido pelo 6rgao ou entidade,  devidamente
assinado por seu representante legal;

IX - c6pia dos cheques ou comprovantes de pagamentos equivalentes;

X - c6pia autenticada do comprovante de recolhimento do saldo financeiro se
houver;

XI - demonstrativo de execugao da receita e despesa;

XII - relagao de pagamentos;

XIII - relapao de execugao fisico-fmanceiro;

XIV - conciliagao bancdria;

XV - relapao de bens recebidos com recursos do convenio;

XVI -relat6rio de cumprimento de objeto;

XVII  -  declarapao  de  cumprimento  do  objeto,  somente  para  a  prestapao  de
contas final ;

XVIII   -   declaragao   de   guarda   e   conservagao   dos   documentos   contabeis,
somente para a prestapao de contas final.

CApiTUL0 XVI
DAS DISPOSIC6ES FINAIS

Art. 38 I    0 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tera vigencia indeteminada.
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Art. 39 -    0 regimento intemo de funcionanento do FuroIPI sera elaborado em ate 30
(trinta) dias, ap6s a data da publicapao desta lei, observadas a designap6es gerais
desta lei.

Art. 40 -    Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicapao, revogadas as disposig5es
em contrato, em especial a Lei n° 1.646/2008 do CohAI)IPI.

Art. 41 -    Os  casos  omissos  serao  resolvidos  pelo  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Pessoa   Idosa   (COMDIPI),   em   conjunto   com   a   Secretaria   Municipal   de
Assistencia Social.
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