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Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal – SINJ-DF

RESOLUÇÃO Nº 32, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2012.

Dispõe sobre atribuições da Comissão de
Orçamento, Finanças e Gestão do Fundo

Distrital do Idoso.

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - CDI/DF, no uso de suas
competências estabelecidas pela Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e nos termos da Resolução
nº 16, de 29 de março de 2012 conforme deliberado na 9ª Reunião Ordinária do CDI/ DF,
realizada no dia 07 de novembro de 2012, RESOLVE:

Art. 1 São atribuições da Comissão no tocante ao Orçamento e Finanças: I – apreciar diretrizes e
propostas orçamentárias pertinentes ao segmento idoso elaboradas pelas Secretarias setoriais da
respectiva esfera de governo, bem como acompanhar e avaliar sua execução; II - assessorar,
acompanhar e avaliar o plano estratégico distrital de implementação das deliberações da
Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa no que se refere ao Orçamento e
Financiamento; III - criar mecanismos, instrumentos e estratégias para assessorar na formulação
da proposta orçamentária do Plano Estratégico Distrital no que se refere ao segmento idoso, e
respectiva execução financeira; IV - identificar as necessidades da Presidência e das demais
Comissões no que diz respeito à

gestão administrativa e financeira do CDI-DF; V - garantir nas diretrizes programáticas e
orçamentárias da Secretaria Especial do Idoso, ou órgão equivalente ao qual este Conselho se
encontrar vinculado, rubrica específica para a gestão e funcionamento do CDI-DF, e acompanhar
sua execução.

Art. 2 São atribuições da Comissão no tocante à Gestão do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito
Federal – FDI-DF: I- elaborar anualmente as diretrizes de administração do Fundo, em
conformidade com plano de ação anual ou plurianual existentes, contendo a programação
financeira a ser implementada; II- elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a
aprovação de projetos, programas e ações a serem financiados com recursos do FDI-DF, em
consonância com os princípios regulamentares estabelecidos; III- proceder à seleção dos projetos,
programas e ações a serem financiados pelo FDI-DF, observando critérios de prioridades para
aplicação dos recursos e viabilidade econômico-financeira estabelecidos nos editais; IV- monitorar
e avaliar a aplicação dos recursos do FDI-DF, por intermédio de balancetes, relatório financeiro e o
balanço anual do Fundo do Idoso, sem prejuízo de outras formas,

zelando pela devida publicitação dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação
específica; V- monitorar e fiscalizar os programas, projetos, ações e serviços financiados com os
recursos do FDI-DF, segundo critérios e meios definidos pelo CDI-DF, em resolução específica e na
legislação pertinente; VI- requisitar aos responsáveis, a qualquer tempo, informações para
acompanhamento e a avaliação das atividades financiadas com recursos do FDI-DF; VII– verificar,
a qualquer tempo, in loco, o andamento das atividades financiadas com recursos do FDI-DF; VIII-
desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o FDI-DF; IX-
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mobilizar a sociedade para participar e zelar em conjunto com o respectivo Conselho no processo
de fiscalização da aplicação dos recursos do FDI-DF.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Presidente
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