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“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal 
do Idoso e dá outras providências”.  

   

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:  

  

CAPÍTULO I 
 

SEÇÃO I 
DOS OBJETIVOS 

   

Art. 1º – Fica criado o Fundo Municipal do Idoso, instrumento público municipal, de 

natureza contábil, em regime de caixa único, vinculado à Secretaria da Pessoa com Deficiência e do 

Idoso, que tem como objetivo captar e gerenciar recursos para a implantação de programas, projetos e 

ações voltados à pessoa idosa no âmbito do Município de São Sebastião.   

 

Parágrafo único – O Fundo Municipal do Idoso visa assegurar recursos financeiros 

necessários à efetivação das políticas sociais públicas que contribuam para a preservação da saúde 

física, mental, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e 

dignidade da pessoa idosa.   

  

SEÇÃO II 
DOS RECURSOS DO FUNDO 

 

Art. 2º – Constituirão receitas do Fundo Municipal do Idoso:  

  

I – os recursos oriundos de convênios, termos de cooperação, fomento ou contratos, de 

origem nacional ou internacional, celebrados com a finalidade de destinar recursos 

financeiros ao desenvolvimento de ações para a defesa e a implementação de políticas 

públicas relacionadas à pessoa idosa;   

II – doações, auxílios, subvenções, contribuições, transferências e legados que lhe 

venham a ser destinados por pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira;  
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III – verbas consignadas para esse fim em dotações orçamentárias, originárias da Lei 

Orçamentária Anual – LOA do Município de São Sebastião de seus créditos adicionais;  

IV – repasses provenientes da União e do Governo Estadual, ou de organizações 

governamentais e não governamentais, de origem nacional ou estrangeira, destinado ao 

Fundo Municipal do Idoso; 

V – rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de seus ativos;  

VI – doações em espécie efetuadas ao Fundo Municipal do Idoso;  

VII – os valores das multas previstas na Lei Federal nº 10.741, de 1 de outubro de 2003 e 

suas alterações, o Estatuto do Idoso, quando aplicadas em favor do Município; 

VIII – as doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do Imposto de Renda, 

conforme Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010;  

IX – outras receitas correlatas.   

 

Art. 3º – A aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal do Idoso será 

deliberada pelo Conselho Municipal do Idoso e deverá ser destinado:  

 

I – ao financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços voltados à pessoa 

idosa, com foco em questões inerentes à mobilidade e acessibilidade, da comunidade ou 

institucionalizados;  

II – nas ações especificadas, endereçadas ao atendimento e acolhimento das demandas 

em saúde da pessoa idosa; 

III – nas iniciativas de conscientização da cultura do respeito à pessoa idosa;  

IV – na divulgação dos programas e projetos desenvolvidos pelo Conselho Municipal do 

Idoso, voltados à pessoa idosa;  

V – no apoio e promoção de eventos educacionais e de natureza socioeconômica 

relacionada à pessoa idosa; 

VI – em programas e projetos de qualificação profissionais destinados à inserção da 

pessoa idosa no mercado de trabalho;  

VII – em programas e projetos destinados ao combate à violência, física ou moral, contra a 

pessoa idosa;  
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VIII – em outros programas e atividades de interesse da política municipal que permitam 

um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, especialmente no 

oferecimento de atividades relacionadas à cultura, esporte e lazer à pessoa idosa; 

IX – na aquisição de materiais permanente e de consumo e de outros insumos 

necessários ao desenvolvimento de programas de atendimento à pessoa idosa; 

X – na construção, reforma, ampliação, adaptação, aquisição ou locação de imóveis para 

prestação de serviços voltadas ao desenvolvimento de atividades com pessoas idosas, 

condicionadas à observância da acessibilidade plena;   

XI – no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 

administração e controle das ações voltadas à pessoa idosa;  

XII – no desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos, nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços a pessoas 

físicas, previstas em dotação orçamentária específica;  

XIII – em despesas com consultoria, projetos de pesquisa ou de estudo, relacionados com 

a pessoa idosa; 

XIV – em subvenção social para entidades ou instituições inscritas no Conselho Municipal 

do Idoso e por este previamente aprovada;  

XV – no pagamento e no ressarcimento de despesas, diárias e passagens a 

representantes do Conselho Municipal do Idoso em eventos ou atividades, voltado 

especificamente mediante aprovação do referido Conselho; 

XVI – no apoio para realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, 

proteção, defesa, controle e garantia dos direitos da pessoa idosa; 

XVII – na 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 à pessoa idosa.   

  

SUBSEÇÃO I 
DOS PASSIVOS DO FUNDO 

  

Art. 4º – Constituem passivo do Fundo Municipal do Idoso, as obrigações de qualquer 

natureza que porventura este venha a assumir, vinculadas  à finalidade  institucionais.  
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SUBSEÇÃO II 
DOS ATIVOS DO FUNDO 

  

Art. 5º – Constituem ativos do Fundo Municipal do Idoso: 

 

I – disponibilidades monetárias em banco ou em caixa, oriundas das receitas 

especificadas no art. 2º desta Lei;   

II – direito que porventura vier a constituir;  

III – bens móveis e imóveis que a ele forem destinados.   

 

Parágrafo único – Anualmente se procederá ao inventário dos bens e direitos vinculados 

ao Fundo Municipal do Idoso.   

  

  

CAPÍTULO II 
DA OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO 

 
SEÇÃO I 

DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO 
   

Art. 6º – O Fundo ficará subordinado operacionalmente à Secretaria da Pessoa com 

Deficiência e do Idoso.  

  

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DO IDOSO 
  

 

Art. 7º – São atribuições da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e do Idoso, 

por intermédio do Gestor do Fundo Municipal do Idoso, nomeado pelo Chefe do Poder Executivo:  
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I – Supervisionar as atividades de contabilidade do Fundo Municipal do Idoso, 

acompanhando e centralizando os resultados da gestão contábil, orçamentária, financeira 

e patrimonial; 

II – Evidenciar o orçamento do Fundo Municipal do Idoso com as políticas e programas de 

trabalhos governamentais, observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município de São Sebastião; 

III – Integrar o orçamento do Fundo Municipal do Idoso com o orçamento do Município de 

São Sebastião, em obediência ao princípio da unidade; 

IV – Submeter ao Conselho Municipal do Idoso o Plano de Aplicação a cargo do Fundo, 

em consonância com o Conselho Municipal do Idoso e com o orçamento municipal; 

V – Submeter ao Conselho Municipal do Idoso as demonstrações mensais da receita e 

despesa do fundo; 

VI – Emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento das despesas 

do Fundo;  

VII – Tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em convênios e/ou 

contratos propostos pelo Conselho Municipal do Idoso e firmados pelo Prefeito Municipal;  

VIII – Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo referente a 

empenhos, liquidação e pagamento das despesas e aos recebimentos das receitas do 

Fundo;  

IX – Manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os 

controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;  

X – Encaminhar à contabilidade geral do Município;  

a. mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;  

b. trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;  

c. anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.  

XI – Firmar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as 

demonstrações mencionadas anteriormente;  

XII – Providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que 

indiquem a situação econômico-financeira geral do Fundo; 
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XIII – Apresentar ao Conselho Municipal do Idoso a análise e a avaliação da situação 

econômico-financeira do Fundo, detectada nas demonstrações mencionadas;  

XIV – Manter os controles necessários dos contratos e convênios de execução de 

programas e projetos firmados com instituições governamentais e não governamentais;  

XV – Manter controle necessário das receitas do Fundo, estabelecidas no Artigo 2º desta 

Lei.  

 

Art. 8º – As diversas receitas do Fundo Municipal do Idoso previstas nesta Lei, observada 

a programação financeira, quando liberadas, serão depositadas em banco oficial, em conta bancária 

denominada “PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO”.  

 

Parágrafo único. As atividades referidas no caput deste artigo obedecerão às 

determinações e orientações da Secretaria da Pessoa com Deficiência e do Idoso, a quem compete 

gerir o Fundo.  

 

Art. 9º – O Fundo Municipal do Idoso será extinto: 

I – mediante Lei;  

II – mediante decisão judicial.    

 

Parágrafo único. O patrimônio apurado em caso de extinção do Fundo Municipal do 

Idoso será absorvido pelo Fundo Municipal da Assistência Social, salvo disposição em contrário.    

 

Art. 10 – O Fundo Municipal do Idoso terá vigência por prazo indeterminado.   

 

Art. 11 – O saldo financeiro apurado no balanço do Fundo Municipal do Idoso será 

incorporado ao seu orçamento e poderá ser utilizado no exercício subsequente.   

 

Art. 12 – Esta Lei poderá ser regulamentada, no que couber, mediante Decreto.  
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Art. 13 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário em especial a Lei n° 2.346, de 28 de setembro de 2015. 

      

                     

  São Sebastião, 26 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 

 


