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1. RESUMO 

Os conselhos de direitos dos idosos, sejam o nacional, os estaduais e os municipais, foram e 

são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos do idoso e fiscalizar as entidades de 

atendimento, nos termos dos artigos 7º e 52 do Estatuto do Idoso (EI), lei 10.741/2003, e 

artigo 7º da Política Nacional do Idoso (PNI), lei 8.842/1994. Este trabalho analisa a atuação 

do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Catanduva (CMDI), criado pela lei 

municipal 3.472/1998, e mais estritamente, da Comissão para elaboração do edital para o 

chamamento público, grupo que viabiliza o repasse de verbas para Organizações da Sociedade 

Civil (OSCs) com a finalidade de consecução de atividades de interesse público. Para tanto, 

promove uma compreensão formal, teórica e empírica da lei 13.019/2014 que estabelece o 

regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade 

civil (2014). A pesquisa empírica se dá a partir da análise de documentos e do processo 

observacional participante do gerenciamento e execução dos trabalhos da comissão.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Conforme dispõe o artigo 6º da PNI, os conselhos do idoso são permanentes, paritários e 

deliberativos, e ainda são responsáveis pela deliberação sobre fundos do idoso, sendo o fundo 

nacional criado pela lei 12.213/2010. O Conselho Municipal do Idoso de Catanduva é 

composto atualmente por vinte e oito membros, sendo quatorze do poder público e quatorze 

da sociedade civil, com mandato de dois anos. Conta com quatro instituições inscritas, sendo 

elas: Recanto Monsenhor Albino, Vila São Vicente de Paulo, Associação Beneficente 

Recanto Nosso Lar e Centro Dia do Idoso, dentre as quais, três desenvolvem trabalhos de 

acolhimento dos idosos, possuindo, portanto, caráter de Instituição de Longa Permanência 

para Idosos (ILPI). O Fundo Municipal de Apoio à Política do Idoso de Catanduva 

(FUMAPI) foi criado pela mesma lei municipal que instituiu o CMDI, sendo a ele vinculado. 

O conselho do idoso elabora plano de aplicação dos recursos e promove a aplicação dos 

recursos do FUMAPI. A destinação de recursos do fundo municipal advém, dentre outras 

fontes, de multas aplicadas pelo judiciário (EI, artigo 84) e de deduções do imposto sobre a 

renda de pessoa física ou jurídica, nos termos da lei 12.213/2010.   

É importante destacar que os conselhos municipais são, de todo modo, manifestações da 

democracia, pois tais procedimentos, como o firmamento de parcerias público-privadas, 

pressupõem e relevam o cumprimento de preceitos constitucionais que preveem a participação 

popular na construção e controle de políticas socioassistenciais. É nesse sentido que Chaves 

afirma que o processo de luta pelo direito à assistência social não cessou após sua inserção no 



texto constitucional. Na prática, a Constituição projetou as possibilidades de efetivação desse 

direito. Era necessária lei que se concretizasse esse novo direito. Era preciso dar-lhe 

delineamento institucional que tornasse possível a operacionalização das suas diretrizes 

constitucionais, estabelecidas no artigo 204 da CF: (i) descentralização político-administrativa 

e (ii) participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis. (CHAVES, 2013, p. 99). 

 

3. OBJETIVOS 

Por se tratar de um desdobramento de projeto de extensão “Assistência Social como Direito 

na Constituição de 1988: Direito Social e Política Pública no SUAS” do Centro Universitário 

Padre Albino; o atual projeto de pesquisa tem por objetivo identificar a aplicação e 

implementação do Sistema Único de Assistência Social na esfera dos conselhos de direitos e, 

nesse caso, mais propriamente no Conselho Municipal do Idoso a partir das parcerias com as 

OSCs locais. Nesse sentido, busca realizar um estudo teórico aprofundado da lei 13.019/2014 

para: i) analisar o chamamento público; elaborar um Manual do Conselheiro com dicas e 

orientações pertinentes, devido à alta complexidade de entendimento de tal legislação. 

Pretende ainda contribuir para a comunidade, uma vez que se propõe a compreender a 

realidade dos conselhos e ajudar a combater as dificuldades e explorar melhores caminhos 

para a efetivação dos direitos fundamentais.  

 

4. METODOLOGIA 

Pelo fato do atual estudo ocorrer mediante ao envolvimento em reuniões da comissão de 

elaboração, avaliação e monitoramento do chamamento público, a metodologia se baseia na 

pesquisa empírica observacional participante. Foram realizadas oito reuniões para estudo e 

montagem do edital. Para tanto, o trabalho ainda promove levantamento da legislação 

aplicável, especialmente a lei 13019/2014 e lei 4.320/64, e de atos normativos aplicáveis, bem 

como do Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Dentre as possibilidades de aplicação de recursos do fundo do FUMAPI estão as parcerias 

com entidades governamentais e não governamentais. Com a edição da lei 13019/2014, a 

parcerias assumem “um novo formato jurídico” (GRAZZIOLI et. al, 2012, p. 164). São 

fundamentos da nova lei: “a gestão pública democrática, a participação social, o 

fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos públicos, os 



princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, 

da economicidade, da eficiência e da eficácia”. (GRAZZIOLI et. al, 2012, p. 166). No caso 

das parcerias municipais, estas passaram a exigir procedimento prévio de chamamento 

público, a partir de 2017. Essa lei estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil. Dentre as parcerias estão o 

fomento e a colaboração. A lei 13019/2014 estabelece as etapas para o chamamento público 

incluindo o edital, a seleção das propostas, a celebração do termo, o monitoramento e a 

prestação de contas. No contexto do projeto, o edital caracterizou-se como termo de 

colaboração, VII - termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração 

pública que envolva a transferência de recursos financeiros (art. 2º da referida lei).   

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Houve a conclusão do edital do chamamento público, o qual está programado para ser 

publicado em setembro de 2019. O valor do FUMAPI destinado ao chamamento público foi 

de R$ 336.487,95 (trezentos e trinta e seis mil e novecentos e oitenta e sete reais e noventa e 

cinco centavos). A procedência do valor é, em sua maior parte, de deduções do imposto de 

renda de pessoas jurídicas. 
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