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Resolução n° 004, de 25  de maio de 2016.  

 
Aprova o fluxograma anexo a Resolução 003/2016 para 

encaminhamento e analise dos documentos para 

inscrição das entidades no CMDI – Conselho Municipal 

dos Direitos do Idoso, que tenham  atuação de seus 

serviços em áreas  que não pertençam a Política de 

Assistência Social. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, no uso de suas atribuições 

legais, de acordo com as Leis Municipais n° 3.620/2003, n° 4.871/2008 e n° 

5.156/2009, e: 

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988.  

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 8.842, de janeiro de 1994, a qual 

dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá 

outras providências.  

CONSIDERANDO a Lei Federal n°10.741, de 1° de outubro de 2003, a qual dispõe 

sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências; 

CONSIDERANDO A Lei Municipal nº 3.620/2003 que dispõe sobre o Conselho 

Municipal do Idoso no município do Cascavel; 

CONSIDERANDO a Reunião Ordinária realizada em 25 de maio 2016; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Aprovar o fluxograma de encaminhamento e avaliação dos 

documentos de entidades com serviços em interface com politicas de 

atendimentos que não pertencem a politica de assistência social com a 

finalidade de  inscrição junto ao CMDI - Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso: 

 

FLUXOGRAMA PARA REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO NO CMDI E 

CONSTRUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO 

 



ENTIDADE/UNIDADE/SERVIÇO OU PROGRAMA 

Protocola junto a Secretaria Executiva dos Conselhos o Requerimento de Inscrição ou 

Renovação, acompanhado da documentação completa, de acordo com o pleito, 

prevista na Resolução Nº003 de 27/04/2016 – CMDI. 

  

 

COMISSÃO DO CMDI 

Procede a análise do Requerimento de Inscrição ou Renovação  da documentação 

protocolada, e realiza visita in loco na Entidade/Unidade/Serviço ou Programa em 

conjunto com a Secretaria afim. 

 

 

PARECER FAVORÁVEL 

Comissão encaminha para a Secretaria afim, 

uma cópia do Plano de Trabalho, Estatuto 

Social  para orientação técnica. 

 

PARECER DESFAVORÁVEL 

Comissão emite Parecer à Plenária do CMDI, com 

solicitação de arquivamento do Processo de 

Requerimento de Inscrição, e nos casos  

Renovação, com indicativo de suspensão, 

cancelamento ou outras providências cabíveis 

quanto ao Inscrição da Entidade/Unidade/Serviço 

ou Programa, por não atender as exigências da 

Resolução Nº 003 de 27/04//2016. 

CMDI 

Delibera em Reunião Ordinária ou Extraordinária, 
considerando o parecer da Comissão e publica 
sua deliberação. 

SECRETARIA AFIM 

Presta orientação técnica a 

Entidade/Unidade/Serviço  ou Programa, 

encaminhada pelo CMDI, na construção do Plano 

de Trabalho, em conformidade com os pârametros 

definidos pelo Conselho. 

ENTIDADE/UNIDADE/SERVIÇO/OU 

PROGRAMA 

Revisa e corrige o Plano de Trabalho em 
conformidade com o apoio técnico recebido e 
encaminha para a Secretaria Afim, através de 
Oficio: duas vias originais assinadas pelo 
representante legal, do Plano de Trabalho 
corrigido.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ENTIDADE/UNIDADE/SERVIÇO OU 

PROGRAMA 

Retira os documentos na Secretaria afim e 
protocola junto à Secretaria Executiva do CMDI o 
Plano de Trabalho carimbado e acompanhado do 
parecer técnico.  

 

 

CMDI 

Delibera quanto à concessão de Inscrição ou 
Renovação à Entidade/Unidade/serviço ou 
Programa, e publica sua decisão favorável 
emite Certificado de Inscrição.  

 

 
 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação. 

 

       Cascavel,  25 de maio de 2016.  

 

 

Antonio Santo Graff 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

 

SECRETARIA AFIM 

Reavalia o Plano de Trabalho 

corrigido/Finalizado, coloca o carimbo de 

“Submetido à análise da (nome da secretaria)” e 

anexa o parecer Técnico. 

Caso o Plano de Trabalho não retorne com as 

correções no prazo definido, informa formalmente 

ao CMDI para os procedimentos necessários. 


