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PARECER JURÍDICO  
 

 
 

OBJETO: Análise jurídica de viabilidade legal de 
repasse emergencial de recursos financeiros do 
Fundo Municipal do Idoso, do Fundo Municipal da 
Assistência Social e do Fundo Municipal da Saúde 
para Instituições de Longa Permanência para Idosos 
(ILPIs) beneficentes, em tempo de pandemia do 
COVID-19, para aquisição de EPIs, fraldas 
geriátricas, insumos de enfermagem, produtos de 
limpeza e outros materiais. 
 
 

 
Introdução 
 

As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), beneficentes, 

sem fins lucrativos, solicitam o presente parecer jurídico, para obterem respaldo técnico nas 

solicitações de recursos e para facilitar sobretudo, o entendimento, a apreciação e a 

deliberação dos respectivos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa (CMI), dos Conselhos 

Municipais da Saúde (CMS), dos Conselhos Municipais da Assistência Social (CMAS) e 

das Secretarias Municipais de Assistência Social (apoio técnico ao CMI) e das Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS). 

A fim de facilitar a leitura e o entendimento deste parecer vamos utilizar 

como referência os trâmites do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, do Fundo Municipal 

da Pessoa Idosa e da Secretaria Municipal de Assistência Social (apoio técnico ao CMI). 

Sendo que todas as orientações e considerações servem do mesmo modo para os casos 

de pedido de recursos para o Conselho Municipal da Saúde e Conselho Municipal de 

Assistência Social. 

 

1. Procedimentos necessários para a formalização do pedido 
 
 

A ILPI deverá elaborar um ofício e um plano de trabalho emergencial, 

direcionados ao presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMI). Na redação do 

ofício deverá mencionar o valor total de recursos financeiros pleiteado, as justificativas do 

pedido de recursos do FMI e a relação quantitativa dos insumos e materiais que necessita 

adquirir. 

Embora as ILPIs beneficentes atuem no Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) e estejam inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, prestam do 

mesmo modo, relevantes serviços no âmbito da Saúde, especialmente às pessoas idosas 

institucionalizadas que possuem comorbidades, patologias demenciais, deficiências físicas 

e visuais e sequelas das mais variadas formas. São as pessoas idosas assistidas que se 

encontram no grau III de dependência. 

Para essas pessoas idosas acolhidas, não importa se os recursos públicos 

virão da Assistência Social ou da Saúde. O que importa é que elas possuem direitos 

constitucionais e fundamentais que lhes garante o atendimento e os cuidados integrais no 

âmbito do acolhimento institucional. Elas possuem prioridade legal (de natureza 
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assistencial e orçamentária) garantida pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741, de 1º de outubro 

de 2003). 

 

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta 

Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, 

em condições de liberdade e dignidade. 

         Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 

do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 

dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

          Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

§ 1º A garantia de prioridade compreende:                (Redação dada 

pela Lei nº 13.466, de 2017) 

          I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto 

aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população; 

        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. (Grifos nossos). 

 
 

É imperioso ressaltar que as ILPIs há décadas prestam relevantes serviços 

de Saúde às pessoas idosas internas, por meio de seus profissionais componentes de suas 

equipes de referência (assistentes sociais, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, 

fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de enfermagem e terapeutas 

ocupacionais). Por essa razão são consideradas “entidades de retaguarda” da Assistência 

Social e da Saúde. Consideramos que as ILPIs são instituições híbridas de natureza 

sociossanitária. Sobre esse tema oportuno se faz a menção inserida no “Manual de 

Atuação Funcional” emitido pelo Conselho Nacional do Ministério Público: 

“A mesma conclusão se obtém nos estudos de Born e Boechat (2000), para 

os quais a ILPI é um serviço de assistência de natureza médico-social, sociossanitária e 

“deve proporcionar cuidados e ser um lugar para se viver com dignidade. Seus cuidados 

devem abranger a vida social, emocional, as necessidades de vida diária e assistência à 

saúde, caracterizando-se assim como um serviço híbrido, de caráter social e de saúde. “ 

(O Ministério Público na Fiscalização das Instituições de Longa Permanência para Idosos 

– Brasília: CNMP, 2016, pg. 27). 
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2.  A importância dos serviços ofertados pelas ILPIs neste tempo de pandemia 
 
 

O contexto da pandemia causada pelo COVID-19 é extremamente 

preocupante para as pessoas idosas pelo fato de que elas estão inseridas no maior 

grupo populacional de risco de contaminação e propagação do coronavírus. 

Nesse prisma, as ILPIs são o “porto seguro” para as pessoas idosas 

institucionalizadas, que dependem totalmente da estrutura física, técnica e 

operacional dessas organizações da sociedade civil. 

Todavia, cabe ressaltar que os custos financeiros de tais serviços de 

proteção social especial de alta complexidade são onerosos por natureza! Sendo que a 

folha de pagamento e os encargos sociais e trabalhistas são as despesas mais onerosas 

para as ILPIs. Em média esses custos equivalem à 64% (sessenta e quatro) por cento.  

O custo mensal por pessoa idosa assistida se constitui em média na 

importância de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Em geral a primeira fonte de receita 

das ILPIs se constitui no montante de contribuições mensais efetuadas pelas próprias 

pessoas idosas internas, no limite legal de até 70% (setenta por cento) do 

benefício/aposentadoria/pensão.  

Atualmente essa contribuição seria da ordem de R$ 731,50 (setecentos e 

trinta e um reais e cinquenta centavos) se considerarmos o salário-mínimo vigente. Dessa 

forma, a conta não fecha e a ILPI precisa de mais recursos para a complementação desse 

custo.  

Essa complementação (R$ 1.568,50) é compensada com outras fontes de 

receitas, tais como: repasses governamentais; resultados líquidos de eventos beneficentes; 

doações recebidas; bazares da pechincha e outros. Convém salientar que a média de 

repasses governamentais (cofinanciamento e participação financeira) do Poder Público 

(União, Estado e Municípios – todos juntos) é de apenas 8% (oito por cento). É notório 

então que os recursos governamentais são INSUFICIENTES para a manutenção das 

finalidades estatutárias e sociais das ILPIs no Brasil. 

A situação se agrava mais ainda, neste tempo de pandemia pelos seguintes 

motivos: 

 Devido ao estado de calamidade pública e decretação de quarentena 

as ILPIs estão impedidas de realizar eventos beneficentes como: 

jantares, ações entre amigos, almoços, leilões de gado, festas e 

similares; 

 Devido ao estado de calamidade pública e decretação e quarentena as 

pessoas, voluntários e grupos não estão mais indo até as ILPIs para 

visitar as pessoas idosas internas e levar doações; 

 As ILPIs que possuem captação de recursos por telemarketing estão 

informando que as doações estão reduzindo drasticamente, pela crise 

econômica enfrentada por boa parte dos doadores; 

 Os custos das compras de diversos insumos e materiais estão se 

elevando gradativamente pelos fornecedores. 
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Sem dúvida alguma o fator econômico produz efeitos diretos e 

comprometedores na qualidade dos serviços prestados por uma ILPI. Por essa razão 

se torna imprescindível a atenção das autoridades competentes e da sociedade civil 

organizada aos apelos dessas entidades asilares! Lembrando que as ILPIs são a “ponta” 

da Rede Municipal do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da Rede Municipal de 

Proteção, de Direitos e de Garantias da Pessoa Idosa, cujas manutenções, em última 

análise, são de responsabilidade do Poder Público. 

 

3.  O pedido das ILPIs está em conformidade com o conjunto de atribuições dos 
Conselhos Municipais da Pessoa Idosa (CMI) 

 
 

Uma das principais atribuições legais dos CMIs é esta: 

Exigir a criação do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMI) para 

captação de recursos destinados a atender as políticas, ações e 

programas destinados a esse segmento, bem como deliberar sobre 

aplicação dos recursos oriundos do mesmo, elaborando e 

aprovando os planos de ação e aplicação, e ainda acompanhar, 

fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados. 

 

Vejamos um exemplo de atribuição legal: Lei Municipal nº 3.029, de 17 de 

dezembro de 1997 que institui o Conselho Municipal do Idoso de Tatuí/SP. 

 

Artigo 3º. São atribuições do Conselho Municipal do Idoso: 

I – Na área de promoção e assistência social: 

a) Promover a capacitação de recursos para atendimento ao 

idoso. 

 

Nesse sentido destacamos o artigo 3º do Regimento Interno do Conselho 

Municipal do Idoso de Tatuí/SP: 

 

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal do Idoso: zelar pelo 

cumprimento dos direitos do idoso, em especial as constantes da 

Lei Federal nº. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e da Lei Municipal 

nº. 4.415/10 (Estatuto Municipal do Idoso), bem como: 

IV – Aprovar programas e projetos de acordo com a Política do 

Idoso e em articulação com os Planos Setoriais; 

V – Orientar, fiscalizar e avaliar a aplicação dos recursos 

orçamentários do “Fundo Municipal de Assistência Social”, 

conforme prevê o art. 8º, V da Lei Federal nº. 8.842/94; 

IX - Propor medidas que assegurem o exercício dos direitos do 

idoso; 
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X - Propor aos órgãos da administração pública municipal a 

inclusão de recursos financeiros na proposta orçamentária 

destinada à execução da Política do Idoso; 

XI – Acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros 

nas diversas áreas, destinados à execução da Política Municipal 

do Idoso. 

 

Importante o cotejo do Decreto Municipal nº 15.695, de 12 de novembro de 

2014 que regulamenta o Fundo Municipal do Idoso de Tatuí/SP: 

 

Art. 2º. O Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação 

de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de 

atendimento à pessoa idosa no Município de Tatuí. 

 

Neste exemplo legislativo (decreto descrito acima) a seguir está a principal 

fundamentação legal que regulamenta a instrumentalização da transferência de recursos 

do FMI para uma Organização da Sociedade Civil (OSC): 

 

Art. 22. O repasse de recursos para as entidades e organizações 

do idoso, devidamente registradas no Conselho Municipal do 

Idoso será efetivado por intermédio do Fundo. 

§ 1º. As transferências de recursos para organizações que atuam 

com a pessoa idosa se procederão mediante convênio, contrato, 

acordos, ajustes ou similares, obedecendo a legislação vigente, 

em conformidade com os programas, projetos e serviços 

aprovados pelo Conselho Municipal do Idoso. 

§ 2º. Somente poderão ser beneficiadas entidades referidas no 

parágrafo anterior que cumprirem todas as exigências legais e, em 

se tratando de Entidades de Atendimento ao Idoso, que tenham 

seus programas inscritos junto ao Conselho na forma do artigo 48 

e seguintes da Lei nº 10.741 de 2003, Estatuto do Idoso. 

 

A seguir destacamos dois relevantes dispositivos da Lei Municipal nº 5.616, 

de 4 de setembro de 2012, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Idoso de 

Itapetininga/SP: 

 

Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal do Idoso (FMI), 

instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos 

destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, 

manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e 

ações das entidades e instituições juridicamente organizadas e 

inscritas no Conselho Municipal do Idoso (CMI), voltadas à 
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promoção, proteção e defesa dos direitos dos idosos no Município 

de Itapetininga. 

 

Art. 4º. Os recursos do Fundo Municipal do Idoso (FMI) 

destinam-se a: 

I – despesas com projetos, programas e serviços voltados para a 

promoção, proteção e defesa do idoso. 

 

Outra importante fundamentação legal a ser destacada é a Lei Federal nº 

13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus 

responsável pelo surto iniciado em dezembro de 2019. 

Vale pontuar que a ILPI ao preparar a sua documentação, pode solicitar à 

sua assessoria jurídica a pesquisa na legislação municipal (leis e decretos que se referem 

ao CMI, ao CMS, ao CMAS e aos Fundos Municipais) dos dispositivos análogos a estes 

que inserimos neste parecer. 

Impende assinalar que o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de 

Itapetininga/SP, neste tempo de pandemia foi o primeiro CMI a deliberar a transferência de 

recursos para uma ILPI filantrópica. Nesse prisma, o Lar São Vicente de Paulo de 

Itapetininga, única entidade asilar existente no município pleiteou ao CMI e recebeu 

recursos do FMI para aquisição de EPIs. Da publicação da deliberação até a efetiva 

transferência dos recursos transcorrem 21 dias. 
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Para a transferência de recursos dos Fundos da Saúde é importante a 

utilização deste fundamento legal contido na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei 

do SUS): 

 
 

CAPÍTULO III 

Do Planejamento e do Orçamento 

Art. 36. O processo de planejamento e orçamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o 

federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se 

as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de 

recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do 

Distrito Federal e da União. 

§ 1º Os planos de saúde serão a base das atividades e 

programações de cada nível de direção do Sistema Único de 

Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva 

proposta orçamentária. 

§ 2º É vedada a transferência de recursos para o financiamento de 

ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações 

emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde. 

(Grifos nossos). 

 
 

4. Instrumentalização 
 

O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, por meio de seu colegiado 

apreciará o ofício e o plano de trabalho emergencial enviado pela ILPI beneficente, levando 

em consideração o montante pleiteado pela ILPI; o valor disponível na conta bancária do 

FMI e a razoabilidade do objeto indicado pela ILPI no plano de trabalho apresentado. Os 

demais passos deverão ser realizados dessas maneiras: 

 

 Os membros do CMI se reunirão à distância (virtualmente) e 

deliberarão (se for o caso) a favor do pedido emergencial da ILPI; 

 A formalização se dará por meio de Resolução emitida pelo CMI e 

publicada na Imprensa Oficial do Município; 

 Caso o FMI possua “Plano de Aplicação de Recursos” poderão os 

membros do CMI proceder às alterações no referido plano, na 

mesma resolução; 

 O CMI encaminha à Secretaria Municipal de Assistência Social toda 

a documentação correlata: ofício da ILPI; plano de trabalho; 

resolução emitida e publicada e documentos institucionais da ILPI, 

para apreciação; 
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 A Secretaria Municipal de Assistência Social apreciará toda a 

documentação correlata e aprovará (se for o caso); 

 A Secretaria Municipal de Assistência Social emitirá e publicará na 

Imprensa Oficial do Município um Edital de Dispensa de 

Chamamento Público, conforme dispõe o artigo 30, inciso VI da Lei 

nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 

de dezembro de 2015 (Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil): 

 

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do 

chamamento público: 

(...) 

VI – no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 

educação, saúde e assistência social, desde que executadas por 

organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo 

órgão gestor da respectiva política. 

 

 A Prefeitura Municipal firmará com a ILPI beneficente uma parceria 

formalizada pelo Termo de Fomento, em caráter emergencial e em 

seguida efetuará a transferência dos recursos financeiros públicos 

na conta bancária específica, indicada pela ILPI sem fins lucrativos; 

 Posteriormente a ILPI prestará contas da utilização dos recursos 

financeiros públicos à Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

Convém salientar que todos os recursos financeiros repassados ao Fundo 
Municipal da Pessoa Idosa (FMI), sejam de origem privada ou de origem pública, 
automaticamente passam a fazer parte do Orçamento Anual do Município. Desse modo, se 
convertem em recursos financeiros de natureza pública. 

 
 

Passo a passo dos procedimentos formais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILPI envia ofício detalhado e plano de 

trabalho ao Conselho Municipal da 

Pessoa Idosa (CMI) 

CMI aprecia e agenda reunião 

extraordinária (virtual) 

CMI se reúne extraordinariamente e 

aprova a transferência de recursos do 

FMI para a ILPI.  
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5. Considerações Finais 
 

Após todas as considerações, razões e fundamentações legais, ficou claro 

e evidente que a transferência de recursos do FMI para as ILPIs beneficentes é um 

CMI emite e aprova uma Deliberação e 

publica na Imprensa Oficial do 

Município. 

CMI envia toda a documentação do 

processo administrativo à Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SMAS). 

SMAS e Gestor Municipal de 

Assistência Social apreciam a 

documentação e aprovam a 

transferência, no âmbito da Lei nº 

13.019/2014 

SMAS emite e publica Edital de 

Dispensa de Chamamento Público, 

invocando o artigo 30, inciso II. 

Município efetua a transferência dos 

recursos financeiros em conta bancária 

específica da ILPI. 

ILPI e Município celebram Termo de 

Fomento (parceria) 

Jurídico do Município aprecia a 

documentação e emite parecer 

jurídico favorável. 
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procedimento formal lícito, legítimo e amparado legalmente. Para propiciar proteção 

assistencial e segurança sanitária para as pessoas idosas institucionalizadas as ILPIs 

necessitarão sempre de recursos financeiros e materiais. Em tempo de pandemia, mais 

ainda.  

 

Necessário então, pela atual conjuntura, a concentração dos esforços e 

potenciais de todos os protagonistas das Redes do SUS, do SUAS e dos Sistemas de 

Proteção e de Garantia de Direitos das Pessoas Idosas. 

 

 

Eis o nosso parecer. 

 

Brasília/DF, 24 de abril de 2020. 

 
 
 

Parecer Jurídico elaborado pelos advogados integrantes da Frente 
Nacional de Fortalecimento às ILPIs. 
 

 Cláudio Stucchi – advogado e consultor de ILPIs (SP); 

 Leandro Reis Nunes – advogado de ILPIs (RJ). 

 
Revisado pelos demais integrantes: 
 

 Ana Lúcia da Silva – gestora pública (DF); 

 José Araújo da Silva – gestor e consultor do 3º Setor (PR); 

 Marcela Giovanna Nascimento de Souza - psicóloga (MG); 

 Paulo Roberto Hilel da Costa Tourinho – administrador de ILPI (MG). 


