
LEI Nº 5.984 de 17 de fevereiro de 2012. 
 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DO IDOSO NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-PR. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E 
EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 

CAPITULO I 
Do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 

 
 

Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, instrumento de 
captação, repasse e aplicação de recursos destinados a proporcionar suporte financeiro na 
implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações dirigidos ao idoso do 
Município de Cascavel. 

 
Art. 2º. O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso será gerido pela Secretaria a 

que se vincula o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, cabendo ao colegiado a 
deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltadas à pessoa 
idosa. 

§ 1º. A proposta orçamentária do Fundo Municipal do Idoso- FMDI – constará na 
LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias. 
 

§ 2º. O orçamento do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI integrará o 
orçamento da Secretaria a que se vincula o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso- CMDI. 
 

Art. 3º. São receitas do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso: 
 

I – recursos provenientes do Fundo Nacional e Estadual do Idoso; 
 

II – dotações orçamentárias do Município e recursos adicionais que a Lei 
Orçamentária Anual estabelecer no transcorrer de cada exercício; 

 
III – dotação, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades 

nacionais e internacionais, organizações governamentais e não-governamentais, pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; 

 
IV – produtos de convênios firmados com outras entidades; 
 
V – produto de aplicação financeira dos recursos disponíveis; 
 
VI – valores provenientes de multas previstas na Lei n° 10.741, de 1° de outubro 

de 2003 – Estatuto do Idoso; 
 
VII – doações do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas na forma da lei; 
 
VIII – outros recursos. 
 
§ 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em 

conta especial sob denominação – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – a ser aberta e 
mantida 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 de despesa. 
 

Art. 4º. Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI serão 
aplicados em: 

 
I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços para os 

idosos, desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, responsável pela execução da 
Política do Idoso ou por órgãos conveniados; 

 
II – Repasse de recursos 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 idoso; 
 
V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, 

planejamento, administração e controle das ações para o idoso; 
 
VI – Desenvolvimento de programa de capacitação e aperfeiçoamento de 

recursos humanos na área do idoso, inclusive no que diz respeito aos integrantes do Conselho 
Municipal do Idoso - CMDI. 

 
Art. 5º. O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência 

ao idoso, devidamente registradas no Conselho Nacional do Idoso, será efetivado por 
intermédio do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo Conselho Municipal do Idoso – CMDI. 

 
Parágrafo único. As transferências de recursos voluntários para organizações 

governamentais e não governamentais de assistência ao idoso se processará mediante 
convênio ou congêneres. 

 
Art. 6º. As contas e os relatórios do gestor do Fundo Municipal dos Direitos do 

Idoso – FMDI serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal do Idoso – CMDI, 
trimestralmente, de forma sistemática e, anualmente, de forma analítica. 

 
Art. 7º. Para atender ao disposto nesta Lei, será utilizada rubrica orçamentária 

especifica. 
 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal 
Cascavel, 17 de fevereiro de 2012. 

 
 

Edgar Bueno 
Prefeito Municipal 

 
         Inês A. de Paula Dias                                                       Kennedy Machado 
  Secretária de Assistência Social                                 Secretário de assuntos Jurídicos 


