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PROJETO DE LEI Nº 004/2020                CALDAS NOVAS/GO, 31 DE JANEIRO DE 2020. 

 

<Dispõe sobre alteração na Lei Municipal nº 
1.576/2009, que dispõe sobre a Criação do Conselho 

Municipal do Idoso, na forma que especifica e 

confere outras providências.= 

 

   O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, faz 

saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte lei: 

 

   Art. 1° Fica inserido na Lei Municipal nº 1.576/2009, de 02 de março de 2009, o 

artigo 9-A, §1º, §2º e §3º, que terão a seguinte redação:  

<Art. 9-A.  Fica instituído o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - 

FMPI, instrumento de natureza contábil, como unidade orçamentária, vinculado 

a Secretaria Municipal de Ação Social e Melhor Idade, tendo por finalidade a 

captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados a propiciar suporte 

financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de programas, 

projetos e ações voltadas à pessoa idosa no âmbito do Município de  Caldas 

Novas. 

 

§ 1º.  Constituirão receitas do Fundo Municipal da Pessoa Idosa: 

I – recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados, vinculados à 

Política Nacional do  Idoso. 

II – transferências e repasses do Município. 

III – resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas, 

deduzidas do Imposto sobre a Renda. 

IV – rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos 

disponíveis. 

V – advindas de acordos e convênios. 

VI – Valores das multas aplicadas no âmbito do Município de Navegantes, em 

ações judiciais, por ofensa aos direitos assegurados ao idoso, fundadas em 

interesses difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, 
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protegidos pelo Estatuto do Idoso, inclusive as repassadas pela União e pelo 

Estado ao Município, nos termos da previsão constante do art. 84 da Lei Federal 

nº 10.741, de 10 de outubro de 2003. 

VII – receitas previstas em Lei. 

VIII – outras receitas destinadas ao referido fundo. 

IX – Dotação consignada anualmente no orçamento do Município e verbas 

adicionais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício. 

 

§2º. O Fundo Municipal ficará subordinado diretamente à Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Melhor Idade, que incumbirá da execução orçamentária e 

do cronograma físico-financeiro da proposta orçamentária anual, com destinação 

deliberada através de projetos, programas e atividades aprovados pelo Conselho 

Municipal do Idoso. 

I – Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a 

denominação <Fundo Municipal da Pessoa Idosa=. 

II – Para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, deverá ser elaborado 

mensalmente, balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser 

publicado na imprensa oficial - DOEM, após apresentação e aprovação pelo 

Conselho Municipal do Idoso. 

III – A contabilidade do FMPI tem por objetivo evidenciar a sua situação 

financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na 

legislação pertinente. 

IV – Caberá ao Poder Executivo Municipal gerir o Fundo Municipal da Pessoa 

Idosa, sob a orientação e controle do Conselho Municipal do Idoso, cabendo ao 

seu titular: 

a – solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal do 

Idoso; 

b – submeter ao Conselho Municipal de Direitos do Idoso demonstrativo 

contábil da movimentação financeira do Fundo; 

c – ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo; 

d – outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo. 
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§ 3º. A Secretaria Municipal de Ação Social e Melhor Idade deverá proporcionar 

o apoio técnico administrativo necessário ao funcionamento do Conselho 

Municipal do Idoso.= 

   Art. 2° Fica inserido na Lei Municipal nº 1.576/2009, de 02 de março de 2009, o 

artigo 9-B, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, que terão a seguinte redação:  

“Art. 9-B. O recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa contará 

com verba procedente do orçamento municipal e destinam-se a: 

 

I - despesas com projetos, programas e serviços voltados para a promoção, 

proteção e defesa do idoso, especialmente no Programa de Atenção ao Idoso e 

aqueles em que o Estado constitucionalmente se obriga à cooperação com 

organizações não-governamentais. 

II - despesas com consultoria, projetos de pesquisa ou de estudo, relacionados 

com o idoso. 

III - despesas com programas de treinamento e aperfeiçoamento de recursos 

humanos que atuam na política do idoso. 

IV - subvenção social para entidades ou instituições inscritas no Conselho 

Municipal do Idoso. 

V - pagamento e/ou ressarcimento de despesas, diárias e/ou passagens a 

representantes do Conselho Municipal do Idoso, em eventos e atividades 

mediante aprovação do Conselho. 

VI - pagamento de serviços técnicos de assessoria, de comunicação e de 

divulgação de interesse do Conselho Municipal do Idoso. 

VII - apoio na realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da 

promoção, proteção, defesa, controle e garantia dos direitos do idoso. 

VIII - manutenção de banco de dados com informações sobre programas, 

projetos e atividades governamentais e não-governamentais de âmbito 

municipal, regional, estadual, federal e internacional relativos ao idoso. 

IX - aquisição de material permanente e de consumo, necessários ao 

desenvolvimento dos programas referidos no inciso I e/ou para estrutura e 

funcionamento do Conselho Municipal do Idoso, até o limite de 2% (dois por 

cento) do orçamento do fundo. 

X - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel 

de imóveis, desde que de uso exclusivo da política do idoso.= 
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   Art. 3° Fica inserido na Lei Municipal nº 1.576/2009, de 02 de março de 2009, o 

artigo 9-C, que terá a seguinte redação:  

<Art. 9-C. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

somente serão aplicados e utilizados sob análise, aprovação e fiscalização do 

Conselho Municipal do Idoso.= 

 

   Art. 4° Fica inserido na Lei Municipal nº 1.576/2009, de 02 de março de 2009, o 

artigo 9-D, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X, que terão a seguinte redação:  

<Art. 9-D. Compete à Secretaria Municipal de Ação Social e Melhor Idade, a 

qual o Conselho Municipal do Idoso encontra-se vinculado: 

I - realizar os repasses financeiros ao Fundo Municipal das Pessoas Idosas, seu 

controle e contabilização, segundo programas de distribuição e consignações 

previamente aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. 

II - captar recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 

III - assessorar o Conselho Municipal do Idoso na elaboração da proposta 

orçamentária para o exercício seguinte e encaminha-la para apreciação e 

aprovação pelo referido Conselho. 

IV - movimentar os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

obedecidas as normas dos demais órgãos municipais.  

V - prestar contas da movimentação financeira do Fundo Municipal dos Direitos 

da Pessoa Idosa ao Conselho Municipal do Idoso, anualmente ou quando 

solicitado. 

VI - submeter à apreciação e aprovação do Conselho Municipal do Idoso os atos 

normativos que se refiram à aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Pessoa Idosa. 

VII - diligenciar junto às entidades conveniadas e/ou subvencionadas pelo Fundo 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, objetivando a coleta de dados para 

elaboração de relatórios. 

VIII - proporcionar suporte de pessoal técnico para execução do Fundo 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a contabilização necessária. 

IX - comunicar ao Conselho Municipal do Idoso toda e qualquer irregularidade 

detectada na utilização dos recursos repassados à entidades ou programas 
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conveniados e/ou subvencionados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa.= 

 

   Art. 5° Fica inserido na Lei Municipal nº 1.576/2009, de 02 de março de 2009, o 

artigo 9-E, que terá a seguinte redação:  

<Art. 9-E. O Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante decreto, 

estabelecerá as normas referentes à organização e operacionalização do 

Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.= 

 

     Art. 6°. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

   REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

   Gabinete do Prefeito de Caldas Novas-GO, aos trinta e um dias de janeiro de 2020. 

 

Evando Magal Abadia Correia Silva 
Prefeito de Caldas Novas/GO 
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MENSAGEM DO PREFEITO 

 

Destinatário: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal  

Assunto: Projeto de Lei Municipal nº. 004/2020 

 

Senhor Presidente,  

 

Submeto à apreciação dessa Preclara Casa de Leis, o Projeto de Lei em anexo, que 

“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso, e determina outras providências=.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

  O Projeto de Lei ora encaminhado tem como objetivo possibilitar ao Município de Caldas 

Novas, através de plano de trabalho específico, auxiliar a execução e cumprimento das Políticas 

Públicas voltadas ao Idoso. 

  A criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa irá viabilizar a concretização efetiva de 

políticas publicas de atendimento, que devem ser tratadas com absoluta prioridade, além de 

garantir a democracia.  

  Desta forma, a necessidade premente de criar o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, para fins 

captação de recursos financeiros para os investimentos nas políticas públicas, programas e ações 

voltadas ao atendimento do idoso e determinados objetivos ou serviços.   

Não restam dúvidas que, sendo aprovada a matéria proposta, a Administração Municipal 

sem dúvida dará um passo fundamental no que tange à garantia da execução das políticas públicas 

voltadas aos idosos do município. 

  Assim, pelas razões supramencionadas, solicito à Vossa Excelência envio da matéria aos 

Nobres Vereadores para análise e posterior aprovação.  

 Gabinete do Prefeito de Caldas Novas-GO, aos trinta e um dias de janeiro de 2020. 

 

Evando Magal Abadia Correia Silva 
Prefeito de Caldas Novas/GO 
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