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LEI MUNICIPAL Nº 2.199/2021 
 
 

“Altera a Lei Municipal nº 1.826, 
de 05 de setembro de 2012, e dá 
outras providências”. 

 
 

A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito de Andrelândia, sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Os artigos 16 e 17 da Lei Municipal nº 1.826, de 05 de setembro 

de 2012, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do Idoso, do 
Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências”, passarão a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 16 - Fica instituído o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, 
instrumento de natureza contábil, tendo por finalidade a captação, 
o repasse e a aplicação de recursos destinados a proporcionar o 
devido suporte financeiro na implantação, na manutenção e no 
desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa 
idosa no âmbito do Município de Andrelândia/MG. 
 
Art. 17 - Constituem fontes de recursos do Fundo Municipal de 
Direitos do Idoso: 

I. As transferências e repasses da União, do Estado, por seus 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, 
bem como de seus Fundos; 

II. As transferências e repasses do Município; 
III. Os auxílios, legados, valores, contribuições e doações, 

inclusive de bens móveis e imóveis que lhe forem 
destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais; 
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IV. Produtos de aplicações financeiras dos recursos 
disponíveis; 

V. Os valores das multas previstas no Estatuto do Idoso (Lei 
Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003); 

VI. As doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas, 
deduzidas do Imposto Sobre a Renda, conforme a Lei 
Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010; 

VII. Outras receitas destinadas ao referido Fundo; e 
VIII. As receitas estipuladas em lei. 

Paragrafo Único - Os recursos oriundos da receita prevista no 
inciso VI serão destinados exclusivamente para o desenvolvimento 
de planos, programas, projetos e ações de Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – ILPI, sediada no Município. 

 
Art. 2º - Fica incluído o inciso XIV no art. 2º da Lei Municipal nº 1.826, de 

05 de setembro de 2012, que “dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e dá outras providências”, 
com a seguinte redação: 

 
XIV. Deliberar sobre a movimentação de recursos financeiros 

vinculados ao Fundo Municipal de Direitos do Idoso. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Andrelândia, 11 de março de 2021. 

 
 
 
 

Francisco Carlos Rivelli 
Prefeito de Andrelândia 
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