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DECRETO N.° 385, DE 25 DE AGOSTO DE 2021.

REGULAMENTA A LEI N° 3.851 DE 02 DE JULHO DE 2012
QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso da atribuição que lhe
confere art. 7o, caput, inciso XLV c.c o art. 80, caput, inciso IV
da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO: o disposto no Parecer Jurídico n°
325/PGM/2021.

CONSIDERANDO: protocolo geral n° 22225/2021 de 21 dê
Julho de 2021;

DECRETA:

Art. 1o A Lei n° 3.851 de 02 de Julho de 2012, em seu Artigo 8o que
instituiu o Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa (FUMAPPI),
fica regulamentada de acordo com as disposições deste decreto.

Art. 2o Cabe à Secretaria Municipal de Assistência Social, na pessoa
de seu representante, gerir o Fundo Municipal de Apoio à Política (FUMAPPI),
sob a orientação e controle do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa.

Parágrafo único: O orçamento do Fundo Municipal de Apoio à
Política da Pessoa Idosa integrará o orçamento da Secretaria Municipal de
Assistência Social.

Art. 3o Constituirão receitas do Fundo:

I - Recursos provenientes de órgãos da União ou do Estado vinculados à
Política da Pessoa Idosa;

II - Transferências do Município;

III - Receitas resultantes de doações de iniciativa privada, pessoas físicas-ou
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jurídicas;

IV - Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos
disponíveis;

V - Transferências do exterior;

VI - Dotações orçamentárias da União e dos Estados, conseguidos
específicamente para o atendimento desta lei;

VII - Receitas de acordos e convénios;

VIII - Outras receitas.

Art. 4o Os recursos do fundo nacional, estaduais, distrital e
municipais da pessoa idosa serão aplicados em conformidade com os
princípios e as diretrizes da Política Nacional da pessoa idosa e serão
destinados exclusivamente para a manutenção, o financiamento ou o custeio
de despesas relacionadas a:

I - ações, projetos e programas de natureza intersetorial destinados à proteção,
à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa;

II - ações, projetos, programas e serviços complementares e articulados com
as políticas públicas que tenham como beneficiária a pessoa idosa;

III - ações, projetos, programas que promovam o acesso das pessoas idosas
às atividades de esporte, cultura, turismo e lazer;

IV - melhoria da acessibilidade para a população idosa nos ambientes
institucionais, inclusive construções, reforma, ampliação, aquisição ou locação
de imóveis para prestação de serviços voltados a desenvolvimento de
atividades e acolhimento com pessoas idosas;

V - campanhas de utilidade pública destinada à promoção, à proteção e à
defesa dos direitos da pessoa idosa;

VI - monitoramento e avaliação de ações, projeto, programas e serviços
destinados à população idosa;

VII - estudos, estatísticas e pesquisas na área do envelhecimento;

VIII - programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos quetenham como foco as especificidades do atendimento à população idosa;
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IX - estruturação dos centros de cuidados diurnos e das entidades de
atendimento à pessoa idosa;

X - realização de conferências nacionais, estaduais, distritais e municipais dos
direitos da pessoa idosa;

§ 1o É vedado o pagamento de servidores ou empregados públicos com
recursos provenientes do Fundo Municipal de Apoio a Política da PessoaIdosa;

§ 2o A Organização de Sociedade Civil deverá seguir o constante do
DECRETO n° 024, de 01 de fevereiro de 2019, Instrução Normativa - SCC n°004/2016.

Art. 5o Ao Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da PessoaIdosa - CMDDPI caberá as seguintes atribuições:

I - Formular diretrizes e promover, em todos os níveis da Administração PúblicaDireta e Indireta, atividades que visem à defesa dos direitos da pessoa idosa, aeliminação das discriminações que os atingem e a sua plena inserção na vidaeconómica social e cultural do Município;

II - Desenvolver estudos, debates e pesquisas relativas à problemática dapessoa idosa;

III - Sugerir ao Poder executivo a elaboração de projeto de Lei ou outrasiniciativas que visem assegurar e ampliar os direitos da pessoa idosa e eliminarda Legislação disposições discriminatórias;

IV - Fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da Legislaçãofavorável aos direitos da pessoa idosa;

V - Elaborar projetos que promovam a participação da pessoa idosa em todosos níveis de atividades, compatíveis com a sua condição;

VI - Deliberar sobre consultas que lhes forem dirigidas, no âmbito de suacompetência;

VII - Receber sugestões oriundas da sociedade e opinar sobre denúncias quelhes sejam encaminhadas, dando ciência das mesmas aos órgãoscompetentes do Poder Público;
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VIII - Promover a cooperação e o intercâmbio com organismos similares em
nível nacional e internacional.

Art. 6o A celebração de parcerias para financiamento de programas,
projetos ou ações com recursos do FUMAPPI será disciplinada em ato do
Secretária Municipal de Assistência Social.

Art. 7o As despesas com a execução deste Decreto correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, por
meio de um Plano de Aplicação de Recursos descrito na Resolução n°001/CMDDPI/2019 elaborado pelo Conselho Municipal do Idoso e homologada
pelo Decreto Municipal n° 472 de 23 de outubro de 2020.

Art. 8o Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, 45°aniversário de Emancipação Político - Administrativa.

Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume nadata supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

Arielzo Guia e Cr$z
Secretário Municipal de Administração
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