
 

 

RESOLUÇÃO Nº 02/2017 
 

 

 
Assunto: Aprovação do Edital 02/2016 para Cofinanciamento de Projetos de Atividades 

Profissionais para Aprimoramento do Atendimento à Pessoa Idosa. 
 

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 previstas na Lei Municipal 12.599 de 02/08/2016, 

 

RESOLVE APROVAR: os procedimentos e tornar público o Edital de Seleção Pública para a 

realização do processo de análise e seleção de projetos que poderão ser cofinanciados com 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que estejam em consonância com 
as políticas públicas da Pessoa Idosa, em especial Projetos de Atividades Profissionais para 
Aprimoramento do Atendimento à Pessoa Idosa. 
 
 Do objeto: 
 
Artigo 1º - Constitui o presente Edital o recebimento e seleção de projetos das Entidades que 
prestam serviços à Pessoa Idosa no Município de Ponta Grossa, para serem financiados 
através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 
 
§ 1º - Os projetos deverão abordar ações e atividades profissionais necessárias para aprimorar 
o atendimento à Pessoa Idosa. 
 
§ 2º - As áreas de atuação dos projetos deverão contemplar o desenvolvimento de programas 
e serviços complementares ou inovadores da política de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da pessoa idosa e em conformidade com a Política Nacional do Idoso. 
 
§ 3º - Os projetos deverão prever ações de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos 
da Pessoa Idosa com ênfase nas atividades que promovam a autonomia, desenvolvimento da 
socialização, reabilitação, ludicidade, lazer e atividades físicas para manutenção e promoção 
da qualidade de vida da Pessoa Idosa. 
 
 
Artigo 2º- Para os fins deste Edital, entende-se por Entidades aquelas organizações que 
desenvolvem projetos de atendimento à Pessoa Idosa, em conformidade com os critérios 
estabelecidos na Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso. 
 
Do Registro 

 
Artigo 3°- Para que as Entidades possam concorrer ao presente Edital, devem estar 
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI e em funcionamento 
há mais de dois (02) anos no Município de Ponta Grossa. 
 
 
 



 
Dos Critérios Técnicos de Análise: 
 
Artigo 4º- A avaliação dos projetos apresentados pelas Entidades será realizada por uma 

Comissão Especial de Avaliação dos Projetos definida em Plenária do CMDPI, composta por 
Conselheiros governamentais e não governamentais, que apresentará a avaliação dos projetos 
em reunião ordinária e selecionará tantos projetos quantos forem possíveis atender com 
recursos existentes, observando: 
 
a) Consonância do projeto com a legislação e normativas vigentes relacionadas à Pessoa 
Idosa, em especial ao Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso.  
 
b) Além das condições estabelecidas no caput anterior, deve ser vedada a utilização dos 
recursos decorrentes do presente Edital para investimentos em aquisição de material 
permanente, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis, ainda que de uso 
exclusivo da Política do Idoso.  
 
Artigo 5º- No processo de seleção dos Projetos, serão observados: 

a) O atendimento ao Estatuto Social, objetivos e missão da Entidade proponente; 
b) Observância a todas as solicitações contidas no presente Edital; 
c) Articulação do projeto com a rede de atendimento – parcerias na execução; 
d) Mérito – intencionalidade do projeto; 
e) Relevância – importância do projeto perante a realidade local; 
f) Impacto social – transformações a que se propõe realizar; 
g) Viabilidade técnica e financeira; 
h) Remuneração dos profissionais de acordo com o mercado e piso salarial das 

categorias. 
 

 
§ 1º – Serão negados os Projetos que: 
            a) Não atenderem ao presente Edital; 
            b) Não atenderem aos prazos previstos no Edital; 
            c) Com apresentação parcial dos documentos solicitados para a habilitação. 
 
 
Da Metodologia de Análise dos Projetos: 
 
Artigo 6º- As propostas serão avaliadas pela Comissão Especial, em três fases distintas: 
 

a) HABILITAÇÃO: Nesta fase será juntada a condição de habilitação da proponente para 
participação da presente seleção pública, onde será considerado, obrigatoriamente, o 
cumprimento do presente Edital; 

b) AVALIAÇÂO: A Comissão Especial fará análise e avaliação dos projetos apresentados; 
c) CLASSIFICAÇÃO: Os projetos serão classificados de acordo com os critérios definidos, 

pela Comissão Especial e serão apresentados em reunião ordinária do CMDPI para 
deliberação e aprovação. 

 
 
 
 
 

 



 
Da Quantidade de Projetos por Entidade 
 
Artigo 7º- As Entidades poderão apresentar somente 01 (um) projeto para o presente Edital. 

 
 
Da Apresentação dos Projetos: 

 
Artigo 8º- O projeto deverá ser acompanhado de: 

 
I – Apresentação do projeto, conforme roteiro do anexo I deverá conter: 

- Identificação; 
- Apresentação; 
- Justificativa; 
- Objetivos; 
- Plano de aplicação com a descrição qualitativa e quantitativa do material a ser 
adquirido; 
- No mínimo 01 orçamento compatível com os preços praticados no mercado; 
- Metas e impacto do projeto; 

- Assinatura do Presidente e Responsável Técnico da Entidade ou Serviço     

Socioassistencial.  

II - Todos os documentos que são solicitados no anexo II 
III - Ofício em papel timbrado da Entidade, dirigido ao Presidente do CMDPI, 
encaminhando o projeto e a documentação solicitada. 

 
Artigo 9º- A aplicação do recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será 

restrita ao que foi solicitado no projeto apresentado e aprovado pelo CMDPI. 
 
Artigo 10- Os projetos apresentados e seus anexos que não forem selecionados e priorizados 

pela Plenária serão devolvidos à Entidade. 
 
Artigo 11- O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI tornará público, por 

meio de publicação no Diário Oficial do Município a definição e deliberação da plenária. 
 
Da Duração do Financiamento 
 
Artigo 12- O financiamento dos projetos aprovados pelo presente Edital, terão a duração de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir da assinatura do convênio. 
 
Artigo 13- A Entidade que necessitar de aditamento do Termo de Colaboração deverá fazê-lo 

por escrito ao CMDPI, com 30 dias de antecedência do término do mesmo.  
 
Artigo 14- Os recursos previstos nos projetos deverão ser compatíveis com as atividades e 

resultados previstos. 
  
Artigo 15- O repasse financeiro para os projetos aprovados será feito em parcela única.  

 
Artigo 16-  As despesas do presente Edital correrão por conta da dotação orçamentária do 
FMDPI 12.012.08.241.0043.2323, C.R. 1700, fonte 900. 
 
 



 
Das Disposições Gerais 
 
Artigo 17- A celebração dos Termos de Colaboração com as Entidades somente se efetivará 

com aquelas que comprovem dispor de condições para consecução do objeto do plano de 
trabalho e atendam aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e qualquer Termo de 
Colaboração com a Administração Pública. 
 
Artigo 18- Com a aprovação e celebração do Termo de Colaboração, fica a Entidade 

conveniada responsável pela execução do objeto, obrigada a divulgar de forma clara e objetiva 
que o financiamento do projeto é feito através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, divulgando a logomarca do CMDPI. 
 
Artigo 19 - O prazo estabelecido para apresentação de projetos é dia 31 de agosto de 2017 

(31/08/2017) e o descumprimento das regras definidas neste Edital gerarão a exclusão do 
projeto. 
 
Artigo 20- Integram o presente edital os anexos I e II. 
 
Artigo 21- Este Edital entrará em vigor na sua publicação. 

 
 

 
Sala das Sessões, 17 de Julho de 2017 

 
 

Maria Iolanda de Oliveira 

Presidente do CMDPI 
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ANEXO I 

 

Plano de Trabalho 

 

1- Dados da Entidade 

Nome: 

CNPJ:                                                            Natureza Jurídica: 

Endereço:                                               Numero: 

Bairro:                                                           CEP:                            Telefone: 

E-mail  Institucional 

Responsável Legal: 

RG:                                                              CPF: 

E-mail:                                                   Telefone: 

Responsável Técnico pela Entidade: 

Número de Registro no Conselho: 

  

2- Caracterização do Projeto 

Descrição do Projeto:  

Período de Execução: 

Início:                                                          Término: 

Local/Endereço onde será executado o Projeto: 

 

3 - Justificativa 

 

4 - Objetivos: 

Quais as ações propostas e de que maneira estas vão  influenciar na realidade da Pessoa 

Idosa atendida? 

 

5 - Público Atendido 

Nº de pessoas idosas a serem atendidas no período do projeto: 

 

6 - Atividade e Cronograma: 

Objetivos Atividades Período 

  Mês inicial Mês final 

 

7 - Metodologia do Projeto: 

 

8 - Plano de Aplicação 

a- Subvenções Sociais (Custeio) 

                 Quantidade Descrição dos itens Valor unitário Valor total 

    



 
 

9 - Metodologia de Avaliação do Projeto: 

 

10 - Responsável pela elaboração do projeto 

Nome do técnico responsável  

Telefone  

E-mail  

Formação/Registro Profissional  

 

11- Declaração 

Na qualidade de representante legal da Instituição proponente, declaro para os devidos fins 

que as informações que constam deste Plano de Aplicação são verdadeiras e me 

responsabilizo na forma legal. 

Pede Deferimento, 

 

Local e Data    

 

 

________________________________________ 

Representante legal da Instituição Proponente 
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ANEXO II 

 

 

Documentos a serem anexados: 

 

- Cópia do CNPJ e Estatuto Social; 

 

- Certidão de Cadastro e Regularidade Municipal; 

 

- Ata de Eleição da Ultima Diretoria; 

 

- Fotocópia dos documentos ( RG, CPF e comprovante de endereço) do Representante Legal 

da Entidade; 

 

- declaração que o representante legal não possui laços de parentesco com membros da 

administração pública. 
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