
LEI N.º 4.698, DE 04 DE ABRIL DE 2012 

 

INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI, ALTERA E REVOGA 

DISPOSITIVOS DA LEI N.º 3.312, DE 19 DE OUTUBRO DE 1999 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

  

  

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS, ESTADO DE SÃO PAULO: 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1. º - Fica instituído o Fundo Municipal do Idoso - FMI, vinculado à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Desenvolvimento Humano, instrumento de captação, repasse e aplicação de 

recursos destinados a propiciar recursos e meios para desenvolvimento de planos, programas, projetos 

e ações voltadas aos idosos no Município de Barretos. 

 

Art. 2. º - Sem prejuízo das dotações consignadas no orçamento, o FMI será constituído das seguintes 

receitas: 

I - recursos provenientes da transferência de recursos dos Fundos Nacional e Estadual; 

II - dotações consignadas anualmente no orçamento do município e créditos adicionais que lhe forem 

destinados no transcorrer de cada exercício; 

III - contribuições, doações e auxílios dos governos e organismos estrangeiros e internacionais; 

IV - resultados de aplicações no mercado financeiro realizadas na forma da lei; 

V - doações efetuadas através de dedução do Imposto de Renda; e 

VI - outros recursos que lhe forem destinados. 

§ 1.º - As receitas e despesas do FMI, integrarão a Lei Orçamentária Anual, através de previsão 

orçamentária, ou serão integradas mediante créditos adicionais, autorizados por Lei. 

§ 2.º - Os recursos que compõem o FMI deverão ser depositados em conta especial vinculada a 

qualquer Instituição Financeira Estatal, sob a denominação - Fundo Municipal do Idoso. 

 

Art. 3 .º - Os recursos do FMI serão aplicados em: 

I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços para os idosos, desenvolvidos pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, responsável pela execução da 

Política do Idoso ou por órgãos conveniados; 

II - pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para 

execução de programas e projetos específicos do setor do idoso; 



III - aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao 

desenvolvimento dos programas e projetos; 

IV - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços para o 

idoso; 

V - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e 

controle das ações para o idoso; 

VI - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área 

do idoso; e 

VII - outras finalidades que o FMI julgar convenientes, de acordo com a legislação vigente. 

  

Parágrafo único. A utilização dos recursos existentes em conta do FMI - Fundo Municipal do Idoso 

deverá ser precedida de regular disponibilidade orçamentária e financeira. 

  

Art. 4 .º - O FMI será gerido por uma Comissão Gestora composta por 03 (três) membros na seguinte 

conformidade: 

I - 01 (um) representante do Conselho Municipal do Idoso; 

II - 01 (um) representante do Poder Executivo Municipal; 

III - 01 (um) representante de instituição de atendimento ao idoso, sediada no município. 

§ 1.º - Os membros da Comissão Gestora serão nomeados através de Portaria do Chefe do Poder 

Executivo, devendo seu mandato coincidir com o mandato do Conselho Municipal do Idoso, sendo 

permitida recondução por igual período. 

§ 2.º - Na hipótese de destituição ou renúncia, o integrante da Comissão ou Conselho deverá ser 

substituído pelo tempo faltante ao mandato iniciado pelo antecessor. 

  

Art. 5 .º - A decisão para aplicação dos recursos do FMI, previstos no orçamento ou em créditos 

adicionais, é da competência do Conselho Municipal do Idoso e da Comissão Gestora do Fundo. 

§ 1.º - As transferências de recursos para outras pessoas jurídicas de direito público ou de direito 

privado do idoso processar-se-ão mediante convênios ou similares. 

§ 2.º - Todo e qualquer bem ou serviço a ser adquirido ou contratado pelo FMI deverá ser precedido 

de dotação orçamentária, autorização do Conselho Municipal e da Comissão Gestora, além de 

licitação, ou na hipótese de dispensa, de obrigatória cotação de valores no mercado. 

  

Art. 6 .º - O saldo positivo dos recursos do FMI apurados no final do exercício financeiro será 

transferido para o exercício seguinte a crédito do mesmo Fundo, como receita, desde que previsto no 



orçamento do exercício seguinte, ou será aplicado mediante crédito adicional, autorizado por lei, em 

favor da rede socioassistencial de atendimento ao idoso. 

 

Art. 7 .º - O Fundo terá escrituração própria, atendidas as normas previstas na legislação vigente e 

ficará sujeito à auditoria do Tribunal de Contas do Estado. 

Parágrafo único. A Comissão Gestora do FMI deverá, obrigatoriamente, sob pena de destituição e 

responsabilidade administrativa e/ou judicial, prestar contas mensalmente ao Conselho Municipal do 

Idoso, acerca dos valores utilizados ou transferidos para qualquer fim. 

  

Art. 8 .º - O FMI integrará o orçamento anual do Município. 

  

Art. 9 .º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Adicional Especial ao orçamento 

vigente, da ordem de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para as despesas e constituição do FMI, 

tendo as seguintes classificações orçamentárias: 

Fonte de Recursos: 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAISDE DESPESAS VINCULADAS 

02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 

0824400111421 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso - FMI 

300000 - DESPESAS CORRENTES 

330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

335041 -... CONTRIBUIÇÕES............................................. R$ 20.000,00 

335043 -... SUBVENÇÕES SOCIAIS.................................. R$ 30.000,00 

 

Parágrafo único. O Crédito Adicional Especial a que se refere o caput será integralmente coberto com 

as receitas provenientes do artigo 2.º da presente Lei. 

  

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, por Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias 

após a sua publicação. 

  

Art. 11 - Fica alterado o caput do artigo 6.º da Lei n.º 3.312, de 19 de outubro de 1999, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

“ Art. 6.º - Todos os Recursos financeiros destinados ao desenvolvimento da política municipal do 

idoso serão efetivados por meio do Fundo Municipal do Idoso. (NR)” 

  

Art. 12 - Fica revogado o parágrafo único do artigo 6.º da Lei n.º 3.312, de 19 de outubro de 1999. 



  

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS , Estado de São Paulo, em 04 de abril de 2012. 

  

EMANOEL MARIANO CARVALHO 

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças na data supra. 

  

ROBSON MOREIRA COUTO 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 


