
DECRETO N.º 7.061, DE 12 DE ABRIL DE 2012 

  

REGULAMENTA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS. 

  

EMANOEL MARIANO CARVALHO, Prefeito Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 10 da Lei n.º 4.698, de 04 de abril de 2012, 

  

D E C R E T A: 
 
Art. 1º - O Fundo Municipal do Idoso - FMI, reger-se-á pelas normas estabelecidas na legislação 
pertinente a este Decreto. 
 
Art. 2º - O FMI será gerido e administrado pela 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; e 

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

 
Art. 3º - A Comissão Gestora elegerá um coordenador dentre seus membros para coordenar, gerenciar e 
organizar suas ações, bem como assinar os documentos bancários, em conjunto com 02 (dois) 
representantes do Poder Executivo. 
 
Art. 4º - A função dos membros da Comissão Gestora do FMI é considerada relevante serviço prestado à 
comunidade, sem remuneração, ressalvado o disposto no artigo 58 da Lei Complementar n.º 68, de 03 
de julho de 2006, com alterações subsequentes. 
 
Art. 5º - A Comissão Gestora ficará responsável pelos seguintes procedimentos, dentre outros: 

I - administrar a execução dos recursos do FMI, obedecendo obrigatoriamente as deliberações do 
plenário do Conselho Municipal do Idoso; 

II - acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas e liberação de auxílios e subvenções 
do FMI; 

III - autorizar a emissão de empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do FMI, aprovadas 
pelo plenário do Conselho Municipal do Idoso; 

IV - identificar e discriminar todos os lançamentos efetuados na conta bancária e nas aplicações 
financeiras do Fundo, encaminhando ao Departamento de Finanças da Secretaria Municipal de 
Administração e Finanças para a inclusão na contabilidade municipal; 

V - emitir e fornecer o comprovante de doação ao contribuinte que efetuar doação, mediante a 
apresentação de documento que comprove o depósito bancário, transferência bancária ou o 
recolhimento de boleto bancário, a favor do FMI, no caso de doações em dinheiro ou cheque, ou de 
documentação de propriedade, hábil e idônea, em se tratando de doação de bens, contendo a 
identificação do FMI, endereço e número de inscrição no CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o número de 
ordem, nome completo do doador, CPF/CNPJ, endereço, valor efetivamente recebido, local e data, 
devidamente firmado para dar a quitação da operação; 

VI - encaminhar à Receita Federal do Brasil a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF), ou outra declaração 
que a substitua, por intermédio da Internet, obedecendo a legislação pertinente; 



VII - apresentar, semestralmente, ao Conselho Municipal do Idoso a análise e avaliação da situação 
econômico-financeira do FMI, através de balancetes e relatórios de gestão; e 

VIII - manter arquivados os documentos comprobatórios da movimentação das receitas e despesas do 
Fundo, para fins de acompanhamento e fiscalização. 

 
Art. 6º - O FMI tem por objetivo a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao 
desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas ao idoso no município de Barretos. 
 
Art. 7º - 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 Conselho Municipal do Idoso julgar convenientes, de acordo com a 
legislação vigente. 

§ 1.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. 

§ 2.º - Fica expressamente vedada a utilização de recursos do FMI para a manutenção de quaisquer 
outras atividades que não sejam as destinadas unicamente a ações explicitadas neste artigo, exceto os 
casos excepcionalmente aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. 

§ 3.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. 

 
Art. 8º - 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 de 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 serão depositados em conta especial vinculada a qualquer 
Instituição Financeira Estatal, sob a denominação - Fundo Municipal do Idoso. 

 
Art. 9º - Os recursos do FMI serão obrigatoriamente movimentados por meio de contas específicas, em 
bancos credenciados sob a denominação Fundo Municipal do Idoso. 

§ 1.º - Os saldos positivos dos recursos do FMI apurados no final do exercício financeiro serão 
transferidos para o exercício seguinte a crédito do mesmo Fundo, como receita desde que previsto ao 
orçamento. 

§ 2.º - Fica expressamente proibido o recebimento de qualquer doação em dinheiro ou cheque que não 
seja através de conta bancária específica do FMI. 

 
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS , Estado de São Paulo, em 12 de abril de 2012. 

 

  

EMANOEL MARIANO CARVALHO 
Prefeito Municipal 

  

Registrado e publicado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças na data supra. 

  

  

ROBSON MOREIRA COUTO 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

 


