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DECRETO Nº. 118, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019. 

             

“Regulamenta o Fundo Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa, previsto na Lei municipal nº. 2.974, 

de 06 de julho de 2017, que Cria do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -CMDPI e 

dá outras providências.” 

 

       LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

   

Considerando a Lei municipal nº. 2.974, de 06 de julho de 2017, que Cria do Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -CMDPI e dá outras providências.” 

 

Considerando o art. 13, da lei supra, que traz como instrumento de política de atendimento 

a pessoa idosa, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 

 
Considerando, por fim, a necessidade de regulamentação do Fundo Municipal dos Direitos 

da Pessoa Idosa, conforme preconiza o art. 12, da lei supra; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, trazido pela Lei nº. 2.974, de 06 de 

julho de 2017, tem seu funcionamento regulado segundo as disposições estabelecidas neste 

Decreto. 

 

Art. 2º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, é instrumento de política de 

atendimento a pessoa idosa, destinado a financiar as atividades vinculadas ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 

 

Art. 3º. As despesas do Fundo Municipal para atendimento aos Direitos da Pessoa Idosa são 

destinadas para a execução da política especial ao Idoso, constituindo em: 

 

 I – financiamento total ou parcial de programas de atendimento dos direitos da pessoa 

Idosa;  

II – desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos 

humanos ligados à política de atendimento à pessoa idosa. 

 

Art. 4º. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa cabe indicar as prioridades 

para a destinação dos valores constantes do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

mediante a elaboração ou aprovação de planos, programas, projetos ou ações voltadas à 

pessoa idosa do Município de Valença, nos termos do art. 2º, incisos IX, da Lei municipal nº. 

2.974/2017. 

 

Art. 5º. O Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será vinculado a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, cabendo sua gerência ao Secretário, sob controle e orientação 

do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ele cabendo: 

 

I – administrar o Fundo e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto 

com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;  

II – acompanhar e avaliar os recursos financeiros das ações relativas à política de 

atendimento à pessoa idosa; 

 III – propor ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa o plano de aplicação a 

cargo do Fundo, em consonância com a política estabelecida para o setor e com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias; 
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 IV – submeter ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e a Secretaria Municipal 

de Fazenda as demonstrações mensais de receita e despesa (balancetes) do Fundo;  

V- ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;  

VI - firmar contratos e convênios, inclusive de empréstimos, juntamente com o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa referentes os recursos que serão administrados pelo Fundo;  

VII – prestar, anualmente, o balanço das atividades financeiras e orçamentárias e 

contábeis a Secretaria de Controle Interno do Município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro. 

 

Art. 6º. Constituem recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa as receitas 

provenientes de: 

 

I – dotações orçamentárias que garantam o funcionamento de CMDPI;  

II – contribuições de Entidades nacionais e internacionais, governamentais ou não, voltados 

para a defesa da Pessoa Idosa;  

III – doações efetuadas por pessoa física ou jurídica dedutíveis do Imposto de Renda, 

quando couber;  

IV – auxílios, contribuições e legados;  

V – contribuições voluntárias;  

VI - produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;  

VII – recursos provenientes dos Conselhos Nacional e Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa 

ou Conselhos congêneres;  

VIII – convênios com Entidades ou Instituições governamentais ou privadas; 

 IX – outras fontes de receitas licitas. 

 

§1º. As receitas serão depositadas em conta bancária especial em agência de 

estabelecimento oficial de crédito.  

 

§2º. A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá da existência de 

disponibilidade em função do cumprimento de programação.  

 

Art. 7º. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa somente serão 

aplicados e movimentados por deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 

de acordo com o respectivo Plano de Aplicação aprovado pelo referido Conselho. 

 

Art. 8º. O exercício financeiro do Fundo coincidirá com o ano civil. 

 

Art. 9º. O saldo positivo do Fundo apurado em balanço, em cada exercício financeiro, será 

transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo. 

 

Art. 10. As atividades de apoio administrativo necessárias aos serviços do Fundo Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa, serão prestadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 04 de outubro de 2019. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 
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