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Constituição Federal 
 

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

 

Art. 204 - As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no Art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

 

I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas 
gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; 

 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

 

 

 

 
 

 



 LEI N. 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994 

 Dispõe sobre a Política Pacional do Idoso 

 

 Artigo 4º - Constituem diretrizes da política nacional do idoso: 

 ................................................... 

 II - participação do idoso, através de suas organizações representativas, na 

formulação, implementação e avaliação das políticas, planos, programas e 

projetos a serem desenvolvidos; 

 .................................... 

 IV - descentralização político-administrativa; 

 

 Artigo 6º - Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, 

compostos por igual número de representantes dos órgãos e entidades 

públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à 

área. 

 

 

 



 Estatuto do Idoso 
 Lei Federal 10741/2003 

 

 Art. 2.º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 

facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

  

 Art. 3.º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 

Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária. 

.................... 

 III - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção ao idoso; 

 



CONSELHO DO IDOSO 

   é uma instância pública essencialmente colegiada, possui natureza de órgão 
estatal especial, atua como órgão deliberativo, assegurada a participação 
popular paritária por meio de organizações representativas.  
 

  tendo por finalidade congregar e conjugar esforços dos órgãos públicos, 

entidades governamentais, não governamentais e comunitárias, 

estabelecendo diretrizes de políticas sociais para o idoso 
 

 é articualdor, propositivo, consultivo, fiscalizador e normativo das políticas 
públicas destinadas a promover e garantir os direitos dos idosos, delibera 
sobre a política de promoção dos direitos da pessoa idosa, exerce o controle 
das ações nas políticas de atendimento e assistência social voltadas ao idoso 
em todos os níveis. 

 

  é também gestor do Fundo Municipal do Idoso. 
 

 integra a estrutura básica do poder executivo e ainda coordena com total 
autonomia as ações governamentais e não governamentais inscrevendo 
programas de organizações da sociedade civil sediadas em sua base 
territorial que prestem atendimento a pessoa idosa. 



CONSELHO DO IDOSO 

 

 Constitui-se em um importante fórum democrático de discussão e formulação da 
política social, a partir da co-responsabilidade dos poderes públicos e da 
sociedade civil, em face de efetivação dos Direitos Sociais do Cidadão.  

 

 Os Conselhos, no entanto, não substituem as diversas formas de participação 
popular que emergem da sociedade civil, regem-se pelo Direito Público, é 
paritário e a sua composição deve respeitar o princípio da paridade, ou seja, 
composto por igual número de representantes do poder público e da sociedade 
civil. 

 

 Ainda apartidário deve reunir em sua formação pessoas envolvidas 
exclusivamente com a política de defesa dos direitos para a qual foi criado.  

 

 Os Conselhos de Direitos do IDOSO, consoante sua natureza jurídica, são 
órgãos colegiados e devem compor-se de forma paritária formados por agentes 
públicos, representantes não governamentais escolhidos pela sociedade civil 
organizada e de representantes governamentais indicados pelo poder executivo. 
Seus atos são emanados de decisão coletiva. 



COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO 

 

 Em sua composição o Conselho de Direitos deve respeitar o princípio da 
paridade, ser composto por igual número de representantes do poder público 
e da sociedade civil para que se mantenha de forma transparente com o 
sistema de freios e contrapesos da justiça. 

 

 Para a constituição do Conselho de direitos, a escolha para a representação 
da  sociedade civil deverá ser coordenada pelo Fórum das Entidades da 
Sociedade Civil, que responderá por todo o processo de escolha da 
representação da sociedade civil.  

 

 A indicação dos membros governamentais do Conselho é privativa do poder 
executivo escolhidos nas suas respectivas bases de atuação, 
preferencialmente em órgãos da administração pública que tenham 
atividades afins na promocao, garantia e defesa dos direitos dos idosos.  



FUNÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS 

 

 Considerando que a função dos conselheiros de direitos é relevante 
e de interesse público, e não é remunerada, e ainda assegura 
prerrogativas como a presunção de idoneidade moral, o conselheiro 
deve ter compromisso com os princípios éticos de reconhecimento 
da liberdade, a igualdade e a dignidade humana como valores 
supremos de uma sociedade pluralista, justa, democrática e 
solidária. 

 

 

 O Conselheiro de Direitos deve estar sempre disponível tanto 
pessoal quanto institucional para o exercício dessa função de 
relevância pública e estar no exercício de função ou cargo que 
disponha de condições legais para tomada de decisão, bem como 
ter acesso a informações referentes aos órgãos públicos ou 
organizações da sociedade civil que representa. 



FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

 O funcionamento do conselho de direitos depende de 
uma estrutura organizacional pública e administrativa, 
composto de um plenário integrado por todos os 
conselheiros, de uma secretaria executiva , além do 
apoio institucional  e a regularidade na sua rotina de 
funcionamento. 

 

 Os trabalhos do conselho devem ser estruturados em 
comissões temáticas paritárias. Comissões que se 
encarregam de preparar, analisar as matérias que serão 
apreciadas em reuniões plenárias.  



 REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS 

  O regimento do Conselho do Idoso deverá compor-se de normas 
de organização e funcionamento interno dos Conselhos, não 
gerando direitos e vantagens em favor dos conselheiros e nem 
obrigações para terceiros.  

 

 

 O regimento interno deve ser elaborado e aprovado pelo próprio 
Conselho.  

 

 Como todo ato administrativo, o regimento interno não pode 
exceder os limites do que já é previsto no Estatuto do Idoso, na lei 
de criação do Conselho e demais normativas de hierarquia superior. 



 RELAÇÕES DOS CONSELHOS   

ENTRE SI  

  E COM AS DEMAIS INSTÂNCIAS 

 

 Os Conselhos dos Direitos deverão ter como diretriz os princípios 
da descentralização político-dministrativa e da municipalização do 
atendimento dos direitos do Idoso objetivando descongestionar a 
administração pública, compreendendo a repartição de encargos 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a fim 
de aproximá-la do cidadão. 

 

 

 

  não existe entre os Conselhos dos Direitos sobreposição 
hierárquica, cabendo-lhes, sim, atuar em harmonia e colaboração 
nos seus diferentes níveis. Disso resulta que não compete ao 
Conselho Nacional de Direitos ou mesmos aos Conselhos 
Estaduais e Distrital dos Direitos resolver problemas político-
administrativos dos Conselhos Municipais 



CONHECIMENTO DA REALIDADE LOCAL 

 é no âmbito municipal que ocorre o atendimento mais próximo dos 
direitos do Idoso, e, portanto, é a partir daí que se pode conhecer e 
verificar as demandas existentes, apurando-se as deficiências na 
rede de garantia dos direitos. Para que se tenha um real 
conhecimento da situação local podem decorrer distintos processos, 
pelo quê se recomenda a criação de um sistema integrado de 
atendimento dos direitos, a ser operado tanto pelo poder público 
como pelas organizações da sociedade civil, tendo em vista que a 
responsabilidade pela promoção e defesa dos direitos dos Idosos 
cabe à “família, à sociedade e ao Estado” (Constituição Federal, art. 
230),   

 

 A participação de forma efetiva e contributiva na elaboração de 
propostas orçamentárias, planos e programas das políticas sociais 
básicas, bem como do funcionamento dos Conselhos dos Direitos, 
indicando modificações necessárias à melhoria da eficiência destes, 
e ainda incentivar estudos e pesquisas bem como consultas à 
sociedade mediante audiências públicas; 



Fundo do  Idoso 

 ÉÉ  umum  fundofundo  estatalestatal  especialespecial  criadocriado  porpor  autorizaçãoautorização  legislativa,legislativa,  instrumentoinstrumento  dede  
captaçãocaptação  ee  aplicaçãoaplicação  dede  recursosrecursos  aa  seremserem  utilizadosutilizados  segundosegundo  asas  deliberaçõesdeliberações  
dodo  ConselhoConselho  dodo  IdosoIdoso  funcionafunciona  conformeconforme  asas  diretrizesdiretrizes  ee  normasnormas  estabelecidasestabelecidas  
nana  LeiLei  FederalFederal  43204320//6464,,  ArtsArts..  7171  aa  7474;;  

  

 é de responsabilidade de um ente da administracao publica, mantendo um tipo 
de gestão financeira de um conjunto de recursos alocados à sua 
responsabilidade para cumprimento da política de atendimento ao Idoso. 

 

 As receitas do FUNDO DO IDOSO são especificas, instituídas em Lei 
Orçamentária, vinculadas à realização de objetivos ou serviços observando-se 
a realização de programas de assistência social voltados a defesa e garantia 
de direitos do Idoso, sendo sua aplicação vinculadas às Resoluções do CMUI. 

 

  PorPor  serser  umum  fundofundo  especial,especial,    temtem  umauma  formaforma  dede  gestãogestão  queque  sese  diferenciadiferencia  dada  
gestãogestão  porpor  caixacaixa  único,único,  porpor  sese  constituirconstituir  parapara  aa  administraçãoadministração  públicapública  aa  
restriçãorestrição  dede  umum  conjuntoconjunto  dede  valoresvalores  voltadosvoltados  parapara  oo  atendimentoatendimento  dede  
determinadosdeterminados  objetivosobjetivos  específicosespecíficos;;  

 



  Fundo do Idoso: 

 vinculado ao Conselho do Idoso, órgão formulador, 
deliberativo e controlador das ações de implementação da 
política dos direitos do Idoso, responsável por gerir o fundo, 
fixando critérios de utilização e o plano de aplicação dos 
seus recursos; 
 

 não possui personalidade jurídica própria utiliza o mesmo 
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) da Prefeitura Muncipal de Porto Alegre. 
 

 tem status orçamentário, administrativo e contábil 
diferenciado do Órgão ao qual se encontrar vinculado 
constitui unidade orçamentária própria e é parte integrante 
do orçamento público. 

 

 



  Fundo do Idoso 

 
 O Poder Executivo Municipal designa os servidores públicos que atuarão como 

gestor e/ou ordenador de despesas do Fundo do Idoso, autoridade de cujos 
atos resultará emissão de empenho, autorização de pagamento, suprimento ou 
dispêndio de recursos do Fundo e também é responsável pela abertura, em 
estabelecimento oficial de crédito, de contas específicas destinadas à 
movimentação das receitas e das despesas do Fundo. 

 

 A destinação dos recursos do Fundo do Idoso, em qualquer caso, depende de 
prévia deliberação plenária do Conselho do Idoso, devendo a resolução ou ato 
administrativo equivalente que a materializar ser anexada à documentação 
respectiva, para fins de controle de legalidade e prestação de contas. 

 



Cabe ao Conselho do idoso em relação ao Fundo, sem 
prejuízo das demais atribuições: 
 

 

 desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de 
recursos para o Fundo; 

  

 mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e 
implementação da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como 
na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

 

  

 Para o desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo deverá 
garantir ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente o 
suficiente e necessário suporte organizacional, estrutura física, 
recursos humanos e financeiros. 

 



 Cabe ao Conselho do idoso em relação ao 
Fundo, sem prejuízo das demais atribuições: 
 

 

 elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os 
programas a serem implementados no âmbito da política de 
promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos do Idoso, e as 
respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos 
realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário; 

  

 

 Acompanhar a elaboração anual do plano de aplicação dos recursos 
do Fundo, considerando as metas estabelecidas para o período, em 
conformidade com o plano de ação; 

  



Cabe ao Conselho do idoso em relação ao Fundo, sem prejuízo das 
demais atribuições: 

 

 

 elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de 
projetos a serem financiados com recursos do Fundo, em consonância com 
o estabelecido no plano de ação e obediência aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

 

 Dar ampla publicidade dos projetos selecionados com base nos editais a 
serem financiados pelo Fundo do Idoso; 

  

 monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo do Idoso, analisando 
de balancetes trimestrais, o relatório financeiro mensal e o balanço anual, 
sem prejuízo de outras formas de fiscalização, garantindo a devida 
publicidade dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação 
específica; 

 

 



DA INSCRICAO NO CONSELHO DO IDOSO 

 

 Conforme o Art. 48, Parágrafo Único do Estatuto do Idoso, entidades 
governamentais e não governamentais de assistência social, sem fins 
lucrativos, para obterem inscricao no COMUI devem: 

 

 Oferecer em suas instalações físicas condições adequadas de 
habitabilidade, higiene, salubridade e segurança 

 

 

 Apresentar objetivos estatutários e um plano de trabalho compatíveis 
com os princípios do Estatuto do Idoso; 

 

 Estar Legalmente constituída; 

 

 Manter em seus quadros pessoas comprovadamente idôneas; 

 

 Manter programas em estrita conformidade com os Arts. 49 e 50 do 
Estatuto do Idoso; 



 

 Regularidade Administrativa 

 
 

 Estatuto Social; 
 

 Ata de Fundação 
 

 Ata de Eleição da Última Diretoria 
 

 Relação dos membros da Diretoria devidamente 

qualificados com RG, CPF, domicilio, telefone, CEP. 
 

  Relação, com nome e data de nascimento, das crianças 

e ou adolescentes atendidas por programa. 

 



EDITAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 A definição quanto à utilização dos recursos do Fundos do Idoso, em 
conformidade com a legislação vigente deve competir única e 
exclusivamente ao Conselho do Idoso  mediante a publicação de edital 
especifico, contendo; 

 

 O modelo de autorização para captação de recursos ao Fundo do Idoso 
direcionados para projetos previamente aprovados pelo Conselho do Idoso, 
segundo as condições dispostas em Resolução. 

 

 pode ser facultado ao doador/destinador indicar, aquela entidade ou aquele 
programa de sua preferência para a aplicação dos recursos 
doados/destinados. 

  

 As indicações previstas acima poderão ser objeto de termo de 
compromisso elaborado pelo Conselho dos Direitos para formalização entre 
o destinador e o Conselho de Direitos. 

 

 

 



EDITAL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

 A captação de recursos ao Fundo do Idoso, referida no SLID anterior, poderá 
ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo 
projeto. 

 

 O Conselho do Idoso podera fixar percentual de retenção dos recursos 
captados, em cada chancela, em percentual  a ser definido pelas comissões 
temáticas e aprovado no Plenário. 

 

 O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos 
não deverá ser superior a 2 (dois) anos, salvo em casos especiais; 

 

 A chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo Fundo do Idoso, 
caso o projeto não tenha captado valor suficiente. 

 

 O nome do doador ao Fundo do Idoso só poderá ser divulgado mediante sua 
autorização expressa, respeitado o que dispõe o Código Tributário Nacional. 

 

 



CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
FINANCEIROS 
 
 
 
O Conselho Municipal do Idoso, através de RESOLUÇÃO deve: 
 
regulamentar a apresentação de projetos para captação de recursos; 
 
Instituir o CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS FINANCEIROS  
 
Entidades “REGISTRADAS” no CMAS e incritas no Conselho do Idoso podem 
requerer o CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE 
RECURSOS FINANCEIROS 
 
 



 APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 
 

 

 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 

 JUSTIFICATIVA 

 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 PÚBLICO ALVO, METAS E CRITÉRIOS 

 Beneficiados  Diretamente 

 Beneficiados Indiretamente 

 ROTINAS 

 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 RECURSOS NECESSÁRIOS E CUSTOS 

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 AVALIAÇÃO 

 ANEXOS  



Requisitos para Recebimento de Recursos Públicos 
 

Lei Federal n.º 8666/93  

Art. 1º   ao   5º - Dos Princípios 

Art. 27º ao 33º - Da Habilitação 

 
 

Habilitação Para Recebimento de Recursos Públicos  
 

Declaração de Idoneidade (declaração da própria entidade) 
 

CND - Certidão Negativa de Débito INSS 
 

CRS - Certidão de Regularidade Social - FGTS 
 

Certidão Geral de Débitos Tributários 
 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
 

Declaração Negativa de Infração Art. 7º, Inc. XXXIII, CF (ETI) 

 

 

 



Prestação de Contas 

 Projeto 

 Plano de Aplicação de Recursos 

 Termo de Compromisso 

 Declaração da entidade; 

 Parecer conselho fiscal; 

 Balancete financeiro 

 Demonstrativo despesas; 

 Conciliação bancária 

 Extratos bancários, notas fiscais, comprovantes encargos, etc  

 

 



 

DESTINAÇÕES E O IMPOSTO DE RENDA  

  

 “Não são dedutíveis do IR as doações efetuadas 

diretamente às entidades assistenciais, somente 

aquelas feitas diretamente aos fundos 

municipais, estaduais e Nacional, controlados 

pelos Conselhos de Direitos da Criança e do 

Adolescente.” 

 



 Pessoa Física: 
 

 

 As pessoas físicas podem, atendido o limite global estabelecido no art. 
28, deduzir do imposto de renda devido na Declaração de Ajuste Anual 
as doações feitas no ano-calendário anterior aos Fundos dos Idoso 
municipais, estaduais, distrital ou nacional. 

 

 As importâncias deduzidas a título de doações sujeitam-se à 
comprovação, por meio de documentos emitidos pelas entidades 
beneficiadas  

 

 A soma das deduções previstas em Instrução Normativa da SRFB está 

limitada a 6% (seis por cento) do imposto de renda devido 
apurado na Declaração de Ajuste Anual. 

 

 O valor que ultrapassar o limite de dedutibilidade mencionado no caput 
não pode ser deduzido nas declarações posteriores, inclusive no caso 
de projetos culturais de execução plurianual. 

  



Pessoa Jurídica: 
 

 A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido em cada período 
de apuração o total das doações efetuadas aos Fundos do Idoso - 
nacional, distrital, estaduais ou municipais - devidamente 
comprovadas, vedada a dedução como despesa operacional. 

 

 A dedução está limitada a 1% (um por cento) do imposto devido 
em cada período de apuração.  

 

 Para fins de comprovação, a pessoa jurídica deverá registrar em sua 
escrituração os valores doados, bem assim manter em boa guarda a 
documentação correspondente. 

 

 Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional do Idoso, 
controladores dos fundos beneficiados pelas doações, deverão emitir 
comprovante em favor do doador que especifique o nome, o número 
de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do 
doador, a data e o valor efetivamente recebido. 



Do Controle e da Fiscalização 

 

 

 

 Os recursos do Fundo utilizados para o financiamento, total ou parcial, de 
projetos desenvolvidos por entidades governamentais ou não 
governamentais devem estar sujeitos à prestação de contas de gestão 
aos órgãos de controle interno do Poder Executivo, ao Conselho do 
Idoso, bem como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do 
Tribunal de Contas e do Ministério Público. 

  

 

 O Conselho do Idoso, diante de indícios de irregularidades, ilegalidades 
ou improbidades em relação ao Fundo ou suas dotações nas leis 
orçamentárias, dos quais tenha ciência, deve apresentar representação 
junto ao Ministério Público para as medidas cabíveis. 

  



Participe deste Fundo  

 

Faça Sua Destinação 















Wilson Abascal Pastorini 

Diretor Adminstrativo e Financeiro  

Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
 

 

Contatos: 

Telefones 

(51) 33775139 

(51) 33775149 

(51) 99926685 

(51) 89548871 

 

 

 

E:mails 

wilson@smdh.prefpoa.com.br 

abascalpastorini@terra.com.br 
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