
 
RESOLUÇÃO Nº 04/2019 

 
Assunto: Regulamentação da documentação para inscrição e manutenção das inscrições 

no CMDPI 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e alterações da 

Lei Municipal Nº 12.599 de 02/08/2016, considerando: 
-  O Parágrafo Único do Artigo 48 da Lei 10.741/2003 que coloca: “As entidades governamentais e não-

governamentais de assistência ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao órgão 
competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e em sua falta, junto ao Conselho 

Estadual ou Nacional da Pessoa Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes 

requisitos: 

I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 
II – apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios desta Lei; 

III – estar regularmente constituída; 

IV – demonstrar a idoneidade de seus dirigentes, mediante apresentação de certidão de antecedentes, obtida 
no site www.servicos.gov.br/servicos, na aba “emitir certidão de antecedentes”. 

- O Regimento Interno do CMDPI, disposto na Resolução/CMDPI/ 001 de 2013.  

RESOLVE APROVAR em Reunião Ordinária realizada em 24 de junho de 2019, a atualização da 
documentação para o processo de inscrição e manutenção da inscrição no CMDPI para as Instituições, 

Entidades e/ou Órgãos que atuam no atendimento a Pessoa Idosa no município de Ponta Grossa com a 

prestação de serviço direcionada à Pessoa Idosa e/ou desenvolvem ações de proteção, promoção e defesa do 

direito das Pessoas Idosas.   
1- As Instituições, Entidades e/ou Órgãos que atuam no atendimento à Pessoa Idosa no ato de solicitação da 

inscrição demonstrarão: 

a) Ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída, conforme disposto no art. 53 do 
Código Civil Brasileiro; 

b) A aplicação de suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no 

território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais. 
2 - Devem apresentar: 

                1- Requerimento, conforme formulário próprio e integralmente preenchido;  

                2- Cópia do Estatuto Social registrado em Cartório; 

                3- Cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria, registrada em Cartório; 
                4- Cópia do CNPJ; 

                5- Demonstrativo contábil; 

                6- Plano de ação anual; 
                7- Relatório de atividades anual; 

                8- Responsável técnico; 

                9- Alvará Sanitário; 
                10- Alvará do Corpo de Bombeiros. 

                11- Documento comprovando que dispõe de um profissional Assistente Social na Entidade, com 

carga horária de 30(trinta) horas semanais. 

Ficam revogadas as Resoluções de nºs. 02/2016 e 05/2016. 

 

Sala de sessões, 24 de junho de 2019. 

 

Marisa Pereira de Camargo 

Presidente do CMDPI 
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