
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

LEI n. 5.131, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012. 

DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL 
DO IDOSO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, NELSON 
TRAD FILHO, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de 
Mato Grosso do Sul, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º. O Fundo Municipal do Idoso - FMI, passa a vigorar 
com a seguinte finalidade: 

I - custear despesas com programas, ações e serviços 
destinados ao atendimento do idoso visando assegurar os seus direitos 
fundamentais e criar condições para promover a sua autonomia, integração 
e participação efetiva na sociedade; 

11 - realizar campanhas, pesquisas e estudos da situação da 
pessoa idosa no Município; 

111 - capacitar conselheiros e dirigentes de entidades 
não-governamentais; e 

IV - realizar investimentos em móveis, equipamentos, 
veículos e construção ou reforma de bens imóveis destinados à rede pública 
e não-governamental de atendimento do idoso. 

Art. 2º. São fontes de receita do FMI: 

I - as doações ao FMI realizadas com base no inciso I do 
art. 12 da Lei Federal n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 3º, da 
Lei Federal n. 12.213, de 20 de janeiro de 2010; 

11 - as multas aplicadas pelo Poder Judiciário com base em 
infrações das normas estabelecidas pela Lei Federal n. 10.741, de 1º de 
outubro de 2003 - Estatuto do Idoso; 

111 - os recursos que lhe forem destinados no orçamento do 
Município; 

IV - as transferências voluntárias da União e do Estado; 

V - o resultado de aplicações no mercado financeiro; e , _ 

VI - outros recursos que lhe forem destinad~ 
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§ 1Q. As doações realizadas com base no inciso I poderão 
ser deduzidas da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, 
observado o teto de 6% (seis por cento) para os seguintes incisos do art. 12 
da Lei Federal n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995: 

I - as contribuições feitas aos Fundos controlados . pelos 
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e pelos Conselhos MuniCipais, Estaduais e Nacional do Idoso; 

11 - as contribuições efetivamente realizadas em favor de 
projetos culturais, aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional 
de Apoio à Cultura - PRONAC, instituído pelo art. 1.Q, da Lei n. 8.313, de 23 
de dezembro de 1991; 

111 - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades 
audiovisuais, na forma e condições previstas nos arts. 1Q e 4Q, da Lei Federal 
n. 8.685, de 20 de julho de 1993. 

§ 2.Q. Não poderão ser aplicáveis limites específicos a 
quaisquer dessas deduções. 

Art. JQ. A entidade não-governamental que prestar ações de 
natureza continuada de assistência e promoção de bem-estar social ao 
idoso, devidamente registrada no Conselho Municipal do Idoso - CMI, 
poderá realizar campanha para que o FMI seja favorecido com as doações 
previstas no inciso I, do art. 2.Q, desta Lei, pleiteando que no ato da doação 
seja indicada como beneficiária de parte da arrecadação. 

§ 1Q. No caso do caput deste artigo, 80% (oitenta por cento) 
dos recursos financeiros arrecadados pertencerão à entidade não-governamental 
indicada no ato da doação e os demais 20% (vinte por cento) ao FMI; 

§ 2Q. O comprovante da doação deverá conter a identificação 
do doador, seu CPF ou CNPJ e da entidade a ser beneficiada com parte dos 
recursos doados; 

§ 3Q. Para o recebimento do valor equivalente aos 80% 
mencionados no § 1.Q deste artigo, a entidade não-governamental deverá 
elaborar Plano de Trabalho, para apreciação pelo CMI, detalhando as ações 
ou investimentos a serem ·realizados, anexando ao mesmo cópia do depósito 
bancário ou da declaração fornecida pelo administrador do FMI. 

Art. 4Q. A aplicação dos recursos do FMI deverá ser 
destinada ao financiamento de programas, projetos, serviços e ações 
governamentais e não-governamentais que proporcionem à pessoa idosa a 
promoção dos seus direitos fundamentais à vida, à liberdade, ao respeito, à 
dignidade, aos alimentos, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao' 
lazer e à assistência social. 

•, 
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§ 1º-. Os recursos do FMI poderão ser aplicados em: 

I - transferências a entidades não-governamentais para 
utilização em projetos específicos ou açõ~s de natureza continuada; 

11 - projetos de pesquisas, estudos e elaborações de diagnósticos 
do atendimento do idoso; 

111 - campanhas educativas e de captação de recursos, 
publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e 
at~ndimento dos direitos da pessoa idosa; 

IV - capacitação de conselheiros e de dirigentes de 
entidades não-governamentais; 

V- aquisição de móveis e equipamentos para o CMI; e 

VI - ações e serviços de atendimento à . pessoa idosa que 
fomentem a prevenção e o enfrentamento à violência, bem como promovam 
assistência social, educação, cultura, esporte e lazer, dentre outras. 

§ 2º-. As doações realizadas com base no inciso I poderão 
ser deduzidas da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, 
observado o teto de 6% (seis por cento) para os seguintes incisos do art. 12 
da Lei Federal n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995: 

I - pessoal e encargos, materiais de consumo, medicamentos e 
prestação de serviços em geral; · 

11 - aquisição de móveis, veículos e equipamentos; e 

111 - aquisição, construção, reforma ou manutenção de bens 
imóveis. 

§ 3º-. Para os efeitos do inciso I, do § 1º-, deste artigo, 
consideram-se: 

I - projetos especiais: aqueles que têm como objeto a 
realização de programa de trabalho específico; e 

11 - ações de natureza continuada: aquelas previstas nos 
objetivos ou finalidades do Estatuto da entidade não-governamental. 

§ 4º-. Para a transferência de recursos, o FMI · celebrará 
convênio com a entidade não-governamental que deverá estar cadastrada 
no CMI. 

Art. 5º- Os recursos financeiros correspondentes aos 20% 
(vinte por cento) das doações pertencentes ao FMI, . os transferidos pelo 
Município, os arrecadados com multas, depósitos não-vinculados a 
entidades não-governamentais e os rendimentos decorrentes de aplicações 
no mercado financeiro também serão objeto de deliberação do CMDI para 
aplicação em despesas previstas nos incisos do§ 1-º, do art. 4-º·. 
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Art. 6º. É vedada a aplicação de recursos do FMI sem a 
deliberação do CMI e em despesa com a sua manutenção e funcionamento. 

Art. 7º Ao CMI, criado pelo Decreto n. 9.275, de 30 de maio 
de 2005, também compete: 

I - elaborar a proposta orçamentária do FMI para integração 
ao orçamento geral do Município; e 

11 - deliberar sobre a aplicação de recursos do FMI, bem 
como fiscalizar a sua utilização. 

Art. Bº O FMI será vinculado à Secretaria Municipal de 
Governo, a quem compete gerir os seus recursos de acordo com as normas 
gerais de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal n. 4.320, de 17 de 
março de 1964, bem como as normas de licitações e contratos de que trata 
a Lei Federal n. 8.666, de. 21 de junho de 1993. 

Art. 9º. Para a implantação do FMI em 2013, fica o Chefe do 
Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), podendo ser suplementado conforme 
a arrecadação das doações previstas no inciso I, do art. 2Q, desta Lei. 

Art. 1 O. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
ficando revogada a Lei n. 4.959, de 15 de jUlho de 2011 e ei n. 5.088, de 
20 de julho de 2012. 

CAMPO GRANDE-MS, 
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