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PROJETO DE LEI Nº 183-02/2014 
  

Institui o Fundo Municipal da Pessoa Idosa 
e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, vinculado a 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, previsto no 
artigo 84 da Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 2003, destinado a financiar os 
programas e ações relativas à pessoa idosa, com vistas a assegurar os seus direitos 
sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade. 

 
 Art. 2º O Fundo Municipal da Pessoa Idosa tem por finalidade a captação, 
gerenciamento e aplicação de recursos financeiros, objetivando promover, manter e 
garantir a execução da política de promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa 
idosa no Município de  Estrela. 
 
 Art. 3º Constituem receitas do Fundo a que se refere o “caput” deste artigo, 
além de outras que lhe forem destinadas: 

I.  os recursos, que em conformidade com o artigo 115 da Lei nº 10.741 de 
01 de outubro de 2003, foram destinados ao Fundo de Assistência Social, para 
aplicação em programas e ações relativos a pessoa idosa; 

II. os valores das multas previstas na Lei nº 10.741 de 01 de outubro de 
2003; 

III. recursos financeiros oriundos de órgãos e entidades públicas, recebidos 
diretamente ou por meio de convênio; 

IV. recursos provenientes de ajustes celebrados com instituições públicas ou 
privadas nacionais ou estrangeiras; 

V. as contribuições e as doações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas, 
de direito público ou privado, conforme legislação vigente: 

VI. recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de 
cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênios; 

VII. os valores recebidos a título de juros, atualização monetária e outros 
eventuais rendimentos provenientes de operações financeiras realizadas com 
recursos do Fundo, na forma da legislação específica; 

VIII. os auxílios, legados, valores, contribuições e doações, inclusive de bens 
móveis e imóveis, que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas públicas 
ou privadas, nacionais ou internacionais; 

IX. as doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do Imposto 
Sobre a Renda, conforme a Lei Federal nº 2.213/2010; 

X. os recursos que lhe forem destinados no orçamento do Município, e  
XI. outros recursos a ele destinados. 

 
§ 1º O saldo positivo do Fundo, apurado em balanço, será transferido para o 

exercício seguinte, a crédito do mesmo. 
 
§ 2º Os recursos do Fundo criado por esta Lei serão depositados em 

estabelecimento bancário oficial, em conta corrente específica. 
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 Art. 4º É competência do Conselho Municipal do Idoso, fazer a gestão do 
Fundo Municipal, fixar critérios para sua utilização e fiscalizar o emprego dos recursos. 
 
 Art. 5º A estrutura administrativa, a organização e o funcionamento do Fundo 
Municipal serão disciplinados em regimento interno, mediante Decreto do Poder 
Executivo Municipal. 
 
 Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos 
orçamentários necessários à execução do disposto nesta Lei. 
 
 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 05 de novembro de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 05 de novembro de 2014. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 183-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 183-02/2014, que institui o Fundo Municipal da Pessoa 
Idosa e dá outras providências. 

O Fundo Municipal do Idoso é um fundo de natureza 
especial, conforme reza o art. 71, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, vinculados 
à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas 
peculiares de aplicação.  

O Fundo do Idoso será composto de Recursos públicos 
que lhes forem destinados, consignados no Orçamento da União, dos estados, dos 
municípios e do Distrito Federal, conforme o caso; Contribuições de governos e 
organismos internacionais; Doações de pessoas físicas e jurídicas, dedutíveis do 
Imposto de Renda. 

O limite para dedução no Imposto de Renda das doações 
feitas é de 6% para pessoas físicas e para as pessoas jurídicas, a dedução é limitada 
a 1% em cada período de apuração. 

Preferencialmente o Fundo objetiva: apoio ao 
desenvolvimento das ações priorizadas na Política do Idoso; apoio aos programas e 
projetos de pesquisa, estudos e capacitação de recursos humanos; apoio a programas 
e projetos de publicidade e propaganda ou campanhas ou divulgação. 

Cabe ao Conselho formular, deliberar e controlar a 
implementação das ações da política do idoso, assim como gerir o Fundo, fixando 
critérios de utilização e o plano de aplicação dos recursos.  

Os recursos do Fundo serão movimentados através de 
conta específica. A  movimentação dos recursos do Fundo dependerá de prévia e 
expressa autorização do Conselho.  

Deste modo, encaminhos o presente Projeto de Lei para 
análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


