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Todos os membros da sociedade 
devem ter a oportunidade de serem 

capazes de exercer o direito e a 
responsabilidade de tomar parte 

ativa nos assuntos da comunidade 
em que vivem



Os conselhos permitem a  participação 
da população, por meio de 

organizações representativas, para a 
elaboração de políticas e para o 

controle das ações de implementação 
de políticas públicas nas três esferas 

de poder (federal, estadual e municipal)



Buscar respostas e soluções 
dentro de uma comunidade, com 

participação de pessoas que 
vivenciam a realidade diariamente, 

resulta em maior eficiência e 
eficácia 



Constituição Federal de 1988 

• Democracia Representativa e 
Participativa 

• Participação Popular e CONTROLE 
SOCIAL – elementos essenciais à 
gestão das políticas públicas no 
Brasil 

• CMI – instrumento de controle 
social das políticas que envolvem os 
direitos da pessoa idosa



Constituição Federal de 1988 
O controle social e a participação são elementos 
indispensáveis na formação e base dos conselhos de 
direitos: 
1) O primeiro ocorre no exercício de atribuições próprias 
por meio de mecanismos jurídicos, políticos e educativos; 
2) O segundo, na participação da sociedade com a 
formulação e fiscalização de políticas públicas, por meio 
de pessoas, representando grupos organizados, 
plenamente conscientes de seu papel cidadão e 
comprometidos com a busca de soluções para os 
problemas sociais.



O Conselho Municipal dos
Direitos do Idoso deve ser um
órgão colegiado, de caráter
consultivo, controlador e
fiscalizador da política de defesa
dos direitos da pessoa idosa



Normas Gerais para a criação do CMI, que
deve se dar por LEI MUNICIPAL, de iniciativa
do Chefe do Poder Executivo, com
observância das características e funções
pressupostas na Constituição e expressas nas
normas gerais

Lei 8842/94 e Lei 10.741/03



Art. 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.

Funções Genéricas

Art. 7o Compete aos Conselhos de que trata o art. 6o desta
Lei a supervisão, o acompanhamento, a fiscalização e a
avaliação da política nacional do idoso, no âmbito das
respectivas instâncias político-administrativas.

Lei 8842/94 – Características Básicas



PUBLICIDADE e TRANSPARÊNCIA: seus
atos e decisões são públicos, salvo
exceções para proteção de direitos
indisponíveis

Autonomia: não há qualquer relação de
subordinação para decisão de questões
de sua competência

Outras Características



1) Conhecer as diretrizes das políticas nacional, 
estadual e municipal do idoso

2) Conhecer a realidade do Município, traçando o 
diagnóstico e elaborando PLANO de AÇÃO

3) Conhecer basicamente o SUS e o SUAS identificando 
os serviços voltados para os idosos

4) Acompanhar e participar da elaboração, aprovação 
e execução do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA)

Fiscalização das Políticas Públicas



5) Conhecer e Acompanhar a elaboração da Legislação
Municipal relativa aos idosos

6) Gerir o Fundo do Idoso, elaborando o Plano de
Aplicação dos Recursos e fiscalizando a sua execução

7) Estabelecer interlocução com todos os Conselhos que
tenham participação na promoção dos interesses da
pessoa idosa (Habitação, Assistência Social, Saúde,
Direitos das Pessoas com Deficiências, etc.) para incluir as
demandas do envelhecimento populacional nas pautas e
agendas políticas dos gestores

Fiscalização das Políticas Públicas



1. Fomentar a integração entre os participantes da
Rede de Proteção ao Idoso

2. Divulgar e esclarecer acerca das políticas
existentes e do papel dos conselhos

3. Promover campanhas educativas sobre direitos do
idoso e sobre a participação popular na garantia
de tais direitos, inclusive com a destinação de
recursos diretamente ao Fundo

Articulação e Mobilização



Breves 
considerações
sobre o FMI



Entre as atribuições mais significativas
estão a formulação de políticas sociais
públicas e o controle da distribuição e
aplicação dos recursos públicos para as
suas efetivas implementações

FMI – Breves Considerações



Atribuição dos Conselhos quando da elaboração
das políticas públicas de atendimento ao idoso,
compatível com as reais necessidades e
prioridades, OBSERVAR as suas inclusões nas peças
orçamentárias por meio do Plano Plurianual – PPA,
da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei
Orçamentária Anual – LOA. Sabe-se que sem
previsão orçamentária nenhuma política pública

pode ser implementada!

FMI – Breves Considerações



• Artigo 3º, parágrafo 1º, do Estatuto do Idoso:
• II – preferência na formulação e na execução de

políticas sociais públicas específicas;
• III – destinação privilegiada de recursos públicos

nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso;

FMI – Breves Considerações



• Art. 71, Lei 4320/64- “Constitui fundo especial o 
produto de receitas especificadas que por lei se 
vinculam à realização de determinados objetivos ou 
serviços, facultada a adoção de normas peculiares 
de aplicação”.

• CMI - Fundo especial destinado a financiar os 
programas e as ações relativas ao idoso com vistas a 
assegurar os seus direitos sociais e criar condições 
para promover sua autonomia, integração e 
participação efetiva na sociedade

FMI – Breves Considerações



O fundo especial é, portanto, exceção à regra, segundo
a qual todas as receitas devem ingressar nos cofres
públicos por uma única via, em observância ao
princípio da unidade de tesouraria (art. 56 da Lei no
4.320/64), para distribuição conforme escala de
prioridades dos governantes. Pode-se afirmar que é um
instrumento de controle da realização das despesas
públicas, conforme vinculação legal, limitando a
discricionariedade dos governantes, além de um
facilitador para captação extra de recursos financeiros.
Nada mais que isso.

FMI – Breves Considerações



• Deve ser criado por Lei – sensibilização para que isso aconteça o
mais rápido possível – disso depende o avanço da proteção da
pessoa idosa

• Por força do disposto no art. 167, IX, da CF/88, os fundos especiais
devem ser criados por lei, sendo inconstitucional, portanto, a
criação por meio de decretos ou outros instrumentos normativos

• Gestão do Fundo pelo CMI – decisões que vinculam a
Administração Pública

• Observância dos arts. 71 a 74 da Lei 4.320/64 – necessidade de
previsão orçamentária

FMI – Breves Considerações



• Elaboração do Plano de Ação para integrar a LEI DE
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – fixação de
objetivos, metas e avaliações para decisão da
política pública a ser executada no ano
subsequente;

• Art. 2º, §2º da Lei 4320/64 – inclusão na lei
orçamentária de quadros demonstrativos da receita
e planos de aplicação do fundo;

• Devem ser observados os prazos para inclusão do
Plano de Ação na LDO e do Plano de Aplicação na
LO – verificar a Lei Orgânica Municipal;

FMI – Breves Considerações



FMI – Breves Considerações

IMPORTANTE: OS RECURSOS PARA EXECUÇÃO 
DOS PROGRAMAS SÓ PODEM SER LIBERADOS 

MEDIANTE UM PLANO DE APLICAÇÃO 
APROVADO PELO CONSELHO! 



FMI – Breves Considerações
Primeira etapa do momento do planejamento, em 
matéria de Fundo dos Direitos do Idoso é a 
elaboração pelo Conselho dos Direitos do Idoso de um 
plano de ação, documento que expressa o diagnóstico 
das demandas sociais mais relevantes. Em outras 
palavras, as diretrizes e ações prioritárias a serem 
atendidas com os recursos do Fundo devem ser 
postas nesse plano, deliberado e aprovado pelo 
colegiado, e os recursos vinculados aos fundos devem 
ser utilizados para sanar as falhas existentes na rede 
de proteção



FMI – Breves Considerações

Para realizar esse importante diagnóstico, há que se
nomear uma comissão específica

Essa comissão tem o objetivo de avaliar o
funcionamento das políticas públicas, dos programas
de atendimento, das ações e dos serviços que
prestem atendimento ao público idoso, lembrando
que, em tese, quanto mais se investe em proteção
básica (prevenção), menos será necessário dispender
na proteção especial.



FMI – Breves Considerações
O Plano de Aplicação pode ser conceituado como o
orçamento do Fundo dos Direitos do Idoso, uma vez
que, por meio dele, serão distribuídos os recursos
para a implementação das ações eleitas pelos
Conselhos de Direitos. Em outras palavras, nele são
feitas as programações orçamentárias, detalhando as
fontes de receitas e as autorizações de despesas para
execução das políticas públicas, de modo que os
planos de aplicação dos Fundos dos Direitos deverão
ser elaborados pelos Conselhos sempre no ano
anterior à vigência da lei orçamentária para que
possam integrá-la.



FMI – Breves Considerações

Só com o acompanhamento do processo de
elaboração do PPA, da LDO e da LOA o Conselho terá
um planejamento consistente (art. 167, VII da CF; e
art. 5o, § 4o, da LRF) para apresentar não só aos
órgãos de fiscalização, mas também aos contribuintes,
a fim de obter confiança e incentivar os depósitos
dedutíveis do Imposto de Renda nos Fundos dos
Direitos do Idoso



• Obrigatoriedade de adequação dos gastos à Lei
8.666/93;

• Vedação de qualquer vinculação das doações a
projetos previamente aprovados (“doação casada”);

• Recursos não se destinam a aparelhamento do
Conselho ou capacitação dos Conselheiros;

• Ações complementares àquelas previstas no
orçamento - não eximem a Administração de atender
aos idosos por meios de seus sistemas

FMI – Restrição na utilização dos recursos



Dedução de IR para as doações ao Fundo – Lei de
Criação do Fundo nacional e Instruções Normativas SRF

Necessidade de criação de CNPJ e conta próprios para
viabilizar os depósitos.

As multas administrativas previstas no EI por violação
dos direitos da pessoa idosa devem ser revertidas para
o FMI, quando existente.

FMI – Considerações



Atualmente Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos – deve encaminhar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, até 31 de outubro de cada ano,
arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos
Fundos dos Direitos do Idoso nacional, distrital,
estaduais e municipais. Nessa relação deve conter a
indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ
(NJ 120-1, conforme IN RFB no 1005/2010) e das contas
bancárias específicas mantidas em instituições
financeiras públicas, destinadas exclusivamente a gerir
os recursos dos Fundos

FMI – Considerações



É necessário que o Conselho acompanhe e participe
ativamente da elaboração do PPA que está previsto no
art. 165, § 1o, da CF. Nele são traçadas, de forma
regionalizada, diretrizes, objetivos e metas de médio
prazo, para os quatro anos seguintes, para despesas de
capital e para as relativas aos programas de duração
continuada. Consequentemente, nenhum investimento
cuja execução ultrapasse um exercício financeiro
poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, sob
pena de crime de responsabilidade, conforme art. 167,
§ 1o, CF

FMI – Considerações



Da mesma forma, é preciso participar da elaboração
da LDO, que está conceituada no art. 165, § 2o, CF. Sua
principal função é orientar a elaboração da LOA, que
fica diretamente vinculada ao que foi decidido na LDO

Em regra, até 15 de maio, é elaborada a LDO; e até 30
de setembro do primeiro ano de mandato, o PPA,
podendo variar em cada Lei Orgânica do Município ou
Constituição Estadual.

FMI – Considerações



CONCLUSÃO

“O CMI deve trabalhar para ser referência 
na promoção, defesa e garantia dos direitos 

dos idosos. O CMI, como órgão colegiado 
que é, precisa do comprometimento de 

seus integrantes para obter sucesso - uma 
andorinha só não faz verão”



“Para nascer um novo Brasil, humano, solidário, 
democrático, é fundamental que uma nova 
cultura se estabeleça, que uma nova economia 
se implante e que um novo poder expresse a 
sociedade democrática e a democracia no 
Estado.”

Betinho



REGISTRO E 
FISCALIZAÇÃO DAS 
ENTIDADES



Art. 48, Parágrafo Único c/c Art. 52 do Estatuto do Idoso
(1) Inscreve a entidade
(2) Toma conhecimento formal da existência da entidade
(3) Fiscaliza a entidade 

A fiscalização está atrelada a emissão da INSCRIÇÃO 
Entidade não inscrita é entidade irregular 
O indeferimento pressupõe violação dos requisitos legais

INSCRIÇÃO DE ENTIDADES



1) Organizações que prestem atendimento aos idosos –
só as que atenderem aos requisitos podem ser
registradas;
2) Registrar os programas de atendimento aos idosos
prestados por entidades governamentais e não
governamentais;

A atualização cadastral deve ter periodicidade
(máx. de dois anos)

O QUE REGISTRAR?



• ILPI Filantrópica X Privada

• Centro-Dia

• Centro de Convivência

• Grupos de Idosos (?)

O QUE REGISTRAR?



INDEPENDÊNCIA das órgãos de fiscalização

O parecer do CMI não vincula a Vigilância Sanitária que 
não se vincula ao Ministério Público.

Cada órgão pode fiscalizar e buscar as penalidades que 
estão ao seu alcance

INSCRIÇÃO DE ENTIDADES



Quando indeferida. Se por vício insanável, encaminhar
ao MP para apuração e eventual medida judicial.

Art. 65, EI, O procedimento de apuração de irregularidade
em entidade governamental e não-governamental de
atendimento ao idoso terá início mediante petição
fundamentada de pessoa interessada ou iniciativa do
Ministério Público

INSCRIÇÃO DE ENTIDADES



A Comissão de Comissão para registro e análise de
inscrição de entidades será criada por Resolução
devidamente publicada.

Esta comissão irá apresentar para análise e votação na
plenária os procedimentos para o registro no Conselho.

RESOLUÇÃO – CRIA COMISSÃO



Publicação de Resolução:

(1) definir os critérios e o meio de comprovação
I. instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade,
higiene, salubridade e segurança;
II. apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis
com os princípios desta Lei;
III. estar regularmente constituída;
IV. demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

(Art. 48, §único, Estatuto do Idoso)

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES



Publicação de Resolução:
(2) Modelo de requerimentos e formulários de
verificação/Fiscalização

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES

ATENÇÃO! Os pareceres da comissão devem ser
analisados e aprovados pela Plenária.



Publicação de Resolução:
(3) Procedimento para recebimento, análise, parecer
pelo deferimento ou indeferimento.

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES

TRÊS MODALIDADES DE INSCRIÇÃO!

1. Registro de atividade regular 
2. Habilitação para edital na apresentação de projeto
3. Habilitação para carta de chancela



O QUE O CONSELHO FAZ COM AS INFORMAÇÕES
COLHIDAS NOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO?

Podem gerar dados!
Dados embasam ações e propostas!

PERGUNTA!!!!



- Não deve ser uma abordagem fria e ríspida. As pessoas
tendem a ficar nervosas com uma fiscalização. Demonstre
calma e a intenção de colaborar.
- Poucas pessoas, municiadas do roteiro de inspeção
- Organização prévia para a abordagem
- Agendar horário? Sim ou não?

REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO



Devolutiva das fiscalizações:
1. Gerar um documento com as análises do CMI para a ILPI
2. Encaminhar eventuais violações para o MP ou Vigilância
Sanitária

Relatório para arquivamento após a ciência da plenária.

REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO



• Não há vedação expressa: CONTUDO, pela interpretação de leis
e normas NÃO COMPETE ao CMI atendimento e apurações de
situações individuais;

• O CMI não é “Conselho Tutelar” da Infância e Juventude, que
atua em casos individualizados;

• O que é possível e necessário diante da função de zelar pelo
respeito aos direitos dos idosos (art. 7º e art. 19, do EI):
encaminhamentos.

O CMI não executa as ações de governo!

DENÚNCIAS DE CASOS INDIVIDUAIS



CONHECIMENTO DOS CONSELHEIROS

PERIODICIDADE DOS REGISTROS

DESAFIOS

ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTAL

DISTANCIAMENTO DOS ÓRGÃOS QUE REPRESENTAM PARA ATUAL PELO IDOSO






