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INTRODUÇÃO

O  presente  relatório  tem  por  finalidade  apresentar  os  resultados  obtidos  pela  Gestão  do  Fundo

Municipal  dos  Direitos  do  Idoso  –  FMDI  -  no  Município  de  Joinville,  durante  o  exercício  de  2019,

enfocando os aspectos primordiais para que sejam promovidos os meios necessários  para o controle

social, cumprindo a determinação legal de oferecer transparência à sociedade sobre as ações e serviços

prestados, bem como os recursos utilizados no período em análise.

O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI - foi criado como um instrumento de captação, repas-

se e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e

desenvolvimento de programas e ações dirigidos aos idosos do Município de Joinville. O FMDI é vincula-

do a Secretaria de Assistência Social, tendo como gestor o titular da referida pasta.
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I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

LEGISLAÇÃO Lei 6.588 de 10/12/2009 (altera e consolida a Lei 4.733 de 03/04/2003)

CNPJ 17.263.702/0001-60

ENDEREÇO AVENIDA  CORONEL  PROCÓPIO  GOMES,  749  –  BUCAREIN  –
JOINVILLE/SC

TELEFONE 47 3802-3700

E-MAIL assistenciasocial@joinville.sc.gov.br

SITE www.joinville.sc.gov.br

SECRETÁRIO /GESTOR Vagner Ferreira de Oliveira

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
(INCLUINDO
CONSELHOS)

O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso não possui estrutura organizacional 
própria, sendo vinculado a Secretaria de Assistência Social.

COMPETÊNCIA
INSTITUCIONAL

Propiciar  suporte  financeiro  para  a  implantação,  manutenção  e
desenvolvimento de programas e ações dirigidos aos idosos do Município de
Joinville.
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II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Programas de Governo sob a Responsabilidade do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso -
FMDI:

1- Identificação do Programa.

PROGRAMA 8 - Políticas Sociais 

DESCRIÇÃO Auxiliar o indivíduo a ser o protagonista da sua própria vida, avançando,
aprimorando e ampliando ações que venham responder aos interesses
apontados pela própria população, fortalecendo os Conselhos Municipais
de Direitos.

2. Contingenciamento da despesa e limitação de empenho no exercício.

DECRETO Nº 33.229, de 02 
de janeiro de 2019.

Determina o contingenciamento das dotações orçamentárias dos Órgãos
da  Administração  Direta  e  Indireta  do  Município  de  Joinville,  para  o
exercício de 2019.

RAZÕES DO 
CONTINGENCIAMENTO

Ficam  contingenciadas  as  dotações  orçamentárias  com  objetivo  de
adaptação das despesas de acordo com a nova proposta de plano de
governo, visando principalmente à transparência e o acompanhamento
efetivo dos gastos públicos.

DECRETO Nº 33.415, de 31

de julho de 2019.

Estabelece limitação de empenho e movimentação financeira no âmbito
dos órgãos do Poder Executivo Municipal, e dá outras providências.

RAZÕES DA LIMITAÇÃO DE

EMPENHO

O Prefeito de Joinville, no uso de suas atribuições, com fundamento no
disposto no art. 9° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000,
e considerando a necessidade da limitação de empenho e movimentação
financeira das despesas do orçamento municipal de 2019, constante da
Lei  Orçamentária Anual n° 8.652 de 10 de dezembro de 2018 e suas
alterações,  com  o  objetivo  de  manter,  na  execução  orçamentária,  o
equilíbrio  das  contas  públicas  e  o  cumprimento  das  metas  fiscais
estabelecidas para o exercício financeiro.

EFEITOS PROVOCADOS 
NA GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA

Prudência  na  execução  das  despesas  com  o  controle  dos  saldos
orçamentários  e  a  possibilidade  de  utilização  conforme  a  realidade
financeira do Município.
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CONSEQUÊNCIAS SOBRE 
OS RESULTADOS 
PLANEJADOS

Maior  efetividade  na  realização  das  despesas  e  o  maior  controle  na
liquidação das mesmas, garantindo a eficiência na utilização dos recursos
existentes  e  um  menor  comprometimento  com  gastos  sem  amparo
financeiro.

BALANCETE DE CONTINGENCIAMENTO

3. Reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

No ano de 2019 não ocorreu o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos
nesta Unidade Gestora.

4. Razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por

mais de um exercício financeiro.

Nada a informar.

III- GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

a1) Quadro de pessoal x quantidade mensais
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Não se aplica a esta Unidade.

a2) Quadro de pessoal x valores mensais

Não se aplica a esta Unidade.

b) Contratos de terceirização de serviços

Não constam pessoas executando trabalhos nesta Unidade jurisdicionada por meio de contratos de

terceirização de serviços firmados em nome do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

c) Benefícios previdenciários

Não constam agentes  públicos  (agentes  políticos,  servidores  e  militares)  inativos/aposentados,  de

pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da

Previdência Social.

d) Remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de

conselho fiscal.

Não houve remuneração paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho

fiscal.

O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, foram criados

pela Lei nº Lei 4.733/2003, alterada e consolidada pela Lei 6.588/2009. A função de membro do Conselho

Municipal é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Na unidade do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso existe o Conselho Municipal dos Direitos do

Idoso criado em 03/04/2003 através da Lei 4.733, alterada e consolidada pela Lei 6.588 de 10/12/2009. A

função  de  membro  do  Conselho  Municipal  é  considerada  de  interesse  público  relevante  e  não  será

remunerada.

De acordo com o Decreto nº 30.160 de 05 de dezembro de 2017 ficam nomeados, para integrar o

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, de 12 de dezembro de 2017 a 12 de dezembro de 2019, os

seguintes membros:
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De acordo com o Decreto nº 36.233 de 26 de novembro de 2019, ficam nomeados para integrar

o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, pelo período de 2 (dois) anos, a contar de 12 de dezembro de

2019, os seguintes membros:
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IV - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO
DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Não  houve  transferência  de  recursos  mediante  convênio,  Termo  de  Parceria,  Termo  de

Cooperação e outros instrumentos congêneres. 
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V - LICITAÇÕES E CONTRATOS

a) Despesas realizadas por modalidade de licitação.

Segue abaixo os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações

de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades

de licitação:
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b) Os órgãos de imprensa oficial

Diário Oficial do Estado de Santa Catarina

Diário Oficial Eletrônico do Município de Joinville

Diário Oficial da União

Sítio da Unidade

Jornal de grande circulação no Município

VI- RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Auditoria realizada pelo Controle Interno do Município de Joinville, no uso de suas atribuições, tendo

por objetivo a verificação de procedimentos utilizados na gestão dos recursos orçamentários, contábeis e

financeiros, no período de janeiro à abril de 2018. O Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI foi

informado da auditoria por meio de Memorando SEI 2641922/2018 – SEGOV.CGM.UCA.AAU, de 30 de

outubro de 2018, dirigido ao Secretário, conforme Processo SEI 18.0.128044-1. 

Procedimento concluído em 26/02/2019, no que se refere aos trabalhos da equipe de auditoria. Desta

forma, em 2018, não foi possível corrigir os problemas apontados em virtude do exercício estar encerrado.

Nesse  sentido,  somente  a  partir  dos  exercícios  seguintes  foi  possível  atender  as  recomendações

expedidas pelo Órgão de Controle Interno do Município.

RELATÓRIO DE AUDITORIA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – PROCESSO Nº

009/2018 

Das respostas e das medidas saneadoras em relação às irregularidades constatadas -  Relatório de

Auditoria – Processo Nº 009/2018.

No  exame  empreendido,  foram  identificados  alguns  apontamentos.  Apresentamos,  a  seguir,  a

manifestação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso:
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Em referência às irregularidades constatadas no item 3.1,  apresentamos as seguintes providências e

justificativas: 

a) Ausência de nível contábil para registro das aplicações financeiras. 

Resposta  à  época  -  Regularizado  a  partir  de  janeiro  de  2019,  conforme  print  do  Balancete  de

Verificação abaixo: 

Em atenção ao item 3.1 a recomendação foi atendida. Salientamos, entretanto, que, somente a

partir de janeiro de 2019.

Em referência às irregularidades constatadas no item 7.1, apresentamos as seguintes providências e

justificativas: 

a) Ausência de especificação detalhada da despesa no campo objeto resumido de empenhos. 

Resposta à época - Informamos que será orientado aos setores responsáveis para que adéquem a

descrição do objeto resumido do empenho, a fim de evidenciar com clareza a finalidade da despesa (tal

como o valor unitário e período de abrangência das despesas com comissões, tarifas e remunerações

decorrentes de serviços prestados pelos bancos). 
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Em atenção ao item 7.1, justificamos que, estão sendo adotadas medidas internas para evitar que

situações semelhantes ocorram futuramente. Justificamos que, a Secretaria da Fazenda por meio

da Unidade de Contadoria Geral, em conjunto com os fiscais de contrato e fiscais de comissão de

despesa,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao  campo  da  especificação,  vêm  promovendo

adequações em históricos através do alinhamento entre as áreas que executam os processos.

Em referência às irregularidades constatadas no item 13.1, apresentamos as seguintes providências e

justificativas: 

a) Ausência de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais 

Resposta à época - Iremos verificar a situação cadastral do FMDI junto ao setor de Cadastro Mobiliário

da Secretaria da Fazenda a fim de regularizar a situação. 

Em atenção ao item 13.1 (a) a recomendação foi atendida. Salientamos, entretanto, que, a condição

de regularidade foi comprovada somente em 17-01-2020.
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b) Ausência de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

Resposta à época - Considerando que o CNPJ do FMDI está vinculado ao Ente Principal (Prefeitura de

Joinville)  informamos que dada à existência de débitos parcelados por este e não consolidados,  não está

sendo possível emitir a CND via web, dado que cabe ao Ente Principal efetuar periodicamente a comprovação

de pagamento desses débitos parcelados.

Providenciaremos oportunamente a Certidão Negativa de Débitos junto à Delegacia da Receita Federal

do Brasil de Joinville.

Em atenção  ao  item 13.1  (b)  informamos que,  a emissão  de  certidão  para  órgãos  públicos  de

qualquer dos Poderes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios depende da inexistência de

pendências  em  todos  os  órgãos  que  compõem  a  sua  estrutura.  A  emissão  de  certidão  é  feita

considerando-se  todos  os  órgãos  vinculados  ao  ente,  e   portanto  a  certidão  emitida  atesta  a

regularidade de todos os órgãos. 

VII - CONTRATO DE GESTÃO

Não houve ações relacionadas a contrato de gestão vigente no exercício. 

VIII – TERMOS DE PARCERIA
Não houve ações relacionadas a termos de parceria vigente no exercício. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  presente  relatório  objetiva  expor  o  conjunto  de  informações  de  gestão  financeira  e

orçamentária e o cumprimento das finalidades institucionais do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso –

FMDI  no  exercício  de  2019,  atendendo  os  requisitos  propostos  no  Anexo  V da Instrução  Normativa

20/2015 do TCE-SC.

Joinville, 10 de fevereiro de 2020.

_______________________________________
Vagner Ferreira de Oliveira

Secretário de Assistência Social
           Gestor do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
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