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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Lei Municipal n° 3.620/2003, n° 4.871/2008 e n° 5.156/2009 

Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – PR 
Fone/Fax: (45) 3321-2273/3321-2366 

 

 

RESOLUÇÃO N° 006 de 01 de agosto de 2016.  

 
Aprova Partilha de recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR – FMD I/2016 
e procedimentos para apresentação de Plano de Traba lho e 
Aplicação 

 
 
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI no uso das atribuições que lhe 

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

5.156/2009, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da 

Política de Atendimento dos Direitos do Idoso no Município de Cascavel PR, 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 Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre as 

“Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, em seu Art. 71, que “constitui 

fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que “ institui o Fundo 

Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 

jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e 

altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995”; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 5.984 de 17 de fevereiro de 2012, que “dispõe sobre a 

criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR”; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 11.341 de 17 de julho de 2013, que “nomeia responsável pelo 

Fundo Municipal do Idoso” no município de Cascavel/PR; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE que dispõe sobre a “formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas 

das transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, 

institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT”; 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 8.324/2008 que regulamenta os “procedimentos 

para a celebração de convênio, auxílio, acordo, cooperação, subvenção social, ajustes ou 

outros instrumentos congêneres, bem como a execução e prestação de contas dos recursos, 

entre a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cascavel e Entidades 

Privadas sem fins lucrativos e da Administração Pública”. 

CONSIDERANDO que o valor disponível no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no 

município de Cascavel/PR, para partilha é de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 

reais); 

CONSIDERANDO que a definição e a publicização dos Critérios e dos procedimentos para a 

seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – 

FMDI/2016, relativo à arrecadação da Campanha e as condições para apresentação de Plano 

de Trabalho e Aplicação a serem financiados são atribuições do CMDI, em obediência aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; 

 

RESOLVE 

Art. 1º  – Aprovar o Edital de seleção de Planos de Trabalho e Aplicação que 

objetivam pleitear recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI, e tornar 

público os procedimentos para apresentação, análise e seleção das propostas em 

consonância com as políticas públicas do Idoso do Município de Cascavel. 

Art. 2º  - O Edital, anexo a esta Resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

       

Cascavel, 01 de agosto de 2016. 

          

 

Antonio Santo Graff 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI  

Presidente  
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EDITAL DE SELEÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E APLICAÇÃO  – FMDI/2016 
 
 
I – DO OBJETO 
O presente instrumento visa regulamentar e publicizar procedimento de seleção de 
Planos de Trabalho e Aplicação, públicos e privados, voltados à promoção e defesa dos 
direitos do Idoso a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos do 
Idoso no município de Cascavel/PR. 
 
II– DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Poderão participar do processo seletivo Programas e Serviços Governamentais e 
Instituições não-governamentais sem fins econômicos, devidamente registrados/ 
inscritos no CMDI.  
 
III – DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 
 a) Os Planos de Trabalho e Aplicação deverão estar em consonância com os requisitos 
deste Edital, devendo ser apresentados ao CMDI, conforme modelo específico (ANEXO 
I – Plano de Trabalho e Aplicação). 
b) Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados deverão ter como beneficiários de 
forma direta e indireta os idosos seguindo os critérios do Edital. 
c) A execução do Plano de Trabalho e Aplicação poderá ter duração de até 12 (doze) 
meses. 
d) O proponente poderá apresentar até 02 (dois) Planos de Trabalho e Aplicação em 
linhas de financiamento distintas, elegendo um dos planos como preferencial. 
 
IV - DAS LINHAS DE FINANCIAMENTO 

Os Planos de Trabalho e Aplicação submetidos a presente seleção deverão 
indicar as linhas de financiamento abaixo discriminadas, considerando a existência de 
capacidade técnica e operacional da proponente: 
1. Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos. 
2. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. 
3. Serviços de Atendimento Especializado aos idosos e suas famílias em situação de 
violência.  
4. Serviços, Programas ou Projetos para atendimento a idosos na área cultural, 
esportiva e de lazer para Idosos.  
5. Ações de prevenção, proteção e recuperação a saúde do idoso. 
6. Implementação de ações para idosos, abrangendo técnicas de comunicação, 
computação, inclusão digital, raciocínio lógico e demais avanços tecnológicos para sua 
integração a vida moderna. 
 
V – DOS VALORES DE FINANCIAMENTO: 

 
      O limite de valores a serem deliberados pelo CMDI está condicionado ao valor 

disponível em conta corrente do Fundo até 07/07/2016, totalizando R$ 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais) .   

 
O proponente deverá apresentar Plano de Trabalho e Aplicação com valor 

máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada. 
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VI - DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE e SELEÇÃO: 
Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados serão avaliados e analisados 

pelas Comissões de Orçamento e Finanças e Comissão de Projetos e Documentos do 
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR, que deverão 
observar os seguintes critérios: 
a) Consonância com a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Leis Municipais n° 
3.620/2003, n° 4.871/2008, n° 5.156/2009; nº 5.984/2012, Decreto nº 11.341/2013 e 
Resolução CMDI n° 003, de 27 de abril de 2016.  
b) Consonância com as linhas de financiamento, procedimentos, e orientações 
estabelecidas neste Edital. 
c) Clareza e relevância social. 
d) Fundamentação teórica e metodológica da proposta. 
e) Capacidade técnica e operacional para executar o Plano de Trabalho e Aplicação. 
f) Possuir registro/ inscrição no CMDI. 
g) Tratando-se de Entidades não governamentais, não possuir quaisquer impedimentos 
legais para estabelecer convênios com a Administração Pública. 
h) Apresentação de todos os documentos conforme exigência deste Edital e seus 
anexos. 

Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados ao CMDI serão apreciados e 
julgados conforme critérios acima, não havendo a obrigatoriedade da aprovação de 
todas as propostas apresentadas, respeitando os valores financeiros disponíveis 
alocados no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR. 

 
VII - DOS IMPEDIMENTOS: 
a) Apresentação dos Planos de Trabalho e Aplicação por Entidades não-

governamentais que estejam inadimplentes com as prestações de contas e/ou que 
tenham descumprido parcialmente ou integralmente o objeto de convênio junto ao 
Município de Cascavel. 
 

VIII - NÃO SERÃO FINANCIADOS 
 
a) Pagamento de trabalhadores que compõem a equipe permanente do proponente, 
e/ou para a execução específica do Plano de Trabalho e Aplicação. 
b) Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. 
c) Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária. 
d) Realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do termo de 
transferência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer 
referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores 
públicos. 
e) Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de 
imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política do Idoso; 
f) Realização de despesas com água, luz, telefone, manutenção de veículo, tributos e 
serviços de contabilidade. 
g) Serviços de segurança patrimonial. 
h) Realização de despesas com ornamentação e cerimonial. 
i) Realização de despesas fora do município de Cascavel, exceto as despesas com 
materiais que comprovadamente sejam de preço menor do que dos fornecedores do 
Município de Cascavel. 
j) Vale transporte, vale refeição, seguro de vida e auxílio médico/odontológico para 
trabalhadores da proponente.  
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IX – DO PRAZO 

Os proponentes terão até o dia 05 de setembro de 2016  para protocolarem suas 
propostas com apresentação do Plano de Trabalho e Aplicação conforme modelo 
padrão e todos os documentos necessários (anexos I, II, III e IV), junto à Secretaria 
Executiva dos Conselhos/CMDI. Os prazos estabelecidos neste Edital poderão sofrer 
alterações mediante interesse público, sendo divulgado com antecedência. 

Será emitido pelo CMDI somente um protocolo de recebimento, assim o 
proponente deverá entregar o Plano de Trabalho e Aplicação com todos os documentos 
necessários em único processo, respeitando os prazos estabelecidos pelo Conselho. 
 
X – DO FINANCIAMENTO 

A quantidade de Planos de Trabalho e Aplicação aprovados pelo CMDI respeitará 
o montante financeiro alocado no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de 
Cascavel/PR.  
Para o financiamento serão aceitas as seguintes despesas, que deverão estar em consonância 
com a Portaria n° 448 de 13/09/2002 do Ministério da Fazenda/ Secretaria do tesouro Nacional.  
1) Aquisição de materiais de uso permanente.  
2) Aquisição de materiais de consumo. 
3) Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
  
XI – DA DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO 

O financiamento dos Planos de Trabalho e Aplicação das Entidades não-
governamentais aprovados com recursos do FMDI será realizado sob a forma de 
convênios, pelo prazo máximo de até 12 meses - sem interrupção, com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. 

Aplica-se o mesmo prazo máximo de 12 meses – sem interrupção, para os 
serviços/programas governamentais. 
 
XII – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

O CMDI promoverá o acompanhamento, monitoramento e avaliação de todas as 
propostas aprovadas por meio de: 

• Relatório final de atividades e alcance dos objetivos elaborados pela proponente; 
• Apresentação em reunião ordinária do CMDI, dos resultados alcançados pela 

proponente; 
• Visitas in loco. 

Após a aprovação dos Planos de Trabalho e Aplicação e formalização do(s) 
convênio(s) com as Entidades não-governamentais, o proponente deverá atender as 
exigências legais que disciplinam as transferências voluntárias. 
 
XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Estão habilitadas ao pleito as Entidades, Programas e Serviços devidamente 
habilitados conforme Edital. 
 

Para o pleito as proponentes deverão cumprir rigorosamente os prazos 
estabelecidos no Anexo IV, pois o descumprimento ensejará a desaprovação dos Planos 
de Trabalho e Aplicação apresentados.  

 
No caso de aquisição o de equipamentos, na eventualidade do proponente 

encerrar suas atividades, ou mudar os seus objetivos sociais, os bens adquiridos através 
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de recursos repassados pelo FMDI, terão a sua destinação submetida à análise do 
CMDI, observada a legislação aplicável. 

 
Os serviços e programas municipais e as entidades não governamentais que 

receberem os recursos do FMDI de que trata este Edital, deverão incluir referência, por 
meio da logo do CMDI/FMDI, em todos os materiais institucionais de divulgação que 
vierem a ser confeccionados, e em se tratando da aquisição de equipamentos deverão 
fixar plaquetas ou adesivos contendo a logo do Conselho e demais informações 
referentes à deliberação dos recursos. 

Os Planos de Trabalho e Aplicação serão aprovados e publicados mediante Edital 
de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso  e também publicitados no 
Portal do município. 

Cabe a plenária do CMDI deliberar sobre questões omissas neste Edital. 
 
XIV – ANEXOS DA RESOLUÇÃO 
1) Anexo I – Modelo de Plano de trabalho e aplicação Padrão 
2) Anexo II – Documentos para habilitação 
3) Anexo III – Modelos de Declarações/Ofícios 
4) Anexo IV – Cronograma de prazos CMDI  
 

Cascavel, 01 de agosto de 2016 
 
 
 
 

Antonio Santo Graff 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI  

Presidente  
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ANEXO I 
 

 

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

 

Órgão/instituição proponente: 

 

C.N.P.J.  

 

Endereço: 

 

(DDD) Telefone/Fax  

 

Cidade 

Cascavel 

UF 

PR 

CEP  

 

E-mail 

 

Banco (nome e nº) 

 

Agência 

 

Conta corrente  

 

Praça de pagamento 

 

Nome do responsável pela instituição  

 

C.P.F.  

 

R.G. /Órgão expedidor. 

  

Endereço completo 

 

CEP  (DDD) Tel./Fax 

 

Ordenador de Despesas: 

 

RG/Órgão exp. 

 

C.P.F. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 

Linha de Financiamento 

Descrever a linha de financiamento, conforme inscri ção no CMDI 

Título do Plano de Trabalho e Aplicação 

 

Validade do Plano 

Vigência  Inicial  Final  

   

 

 

3. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 
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Identificação d o objeto  de financiamento  
O que a proponente pretende custear com os recursos solicitados (Ex: Garantir a oferta do serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, por meio da aquisição de xxxx 
 

Objetivos gerais  do financiamento  
O que a proponente pretende alcançar ao seu final. Deve ser escrito de forma clara, objetiva e sucinta. 
Este objetivo deve estar relacionado diretamente a linha de financiamento escolhida. 

 

Objetivos Específicos  do financiamento  
Também podem ser chamados de RESULTADOS ESPERADOS. Os objetivos específicos devem se 
realizar até o final do projeto. (Ex. Definir, superar, aplicar, viabilizar, qualificar, etc). 

 

Justificativa da proposição  
Na justificativa a proponente vai discorrer sobre todos os problemas existentes e o como pretende 
solucionar através do financiamento. Quais os benefícios que o financiamento das ações propostas irá 
trazer aos idosos atendidos.  

 
Público Alvo/Usuário  

Deverá especificar a quantidade e o público a ser atendido durante a execução da proposta. 

 
Metas a serem atingidas com o financiamento  

Meta é a definição daquilo que se pretende alcançar em termos quantitativos, e/ou com prazo 
determinado. São os resultados quantificáveis do financiamento. 

 
Monitorament o e Avaliação  

Apontar as formas de monitoramento e avaliação do referido projeto, em âmbito da 
proponente, do CMDI e do município. 

 
Comprovação de recursos próprios  

Trata-se de discriminar todos os recursos físicos, humanos e técnicos que o proponente dispõe para a 
execução do objeto que deseja realizar. Demonstrando principalmente a capacidade técnica e o 
operacional para execução da proposta. 
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

OBJETIVOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES OU FUNÇÕES INICIAL  FINAL 

Mencionar os objetivos 
específicos a serem 
desenvolvidos durante o 
prazo de execução 
Neste quadro a proponente 
deve repetir os objetivos 
específicos  

Descrever resumidamente, as atividades 
necessárias para atingir cada objetivo proposto 
detalhando-os. 

  

Ex.1: Ampliar as ações do 
S.C.F.V com aquisição de 
computadores  

Oferecer aos idosos acesso a inclusão digital; ofertar 
informática básica; estimular coordenação motora; 
entre outros. 

09/2016 12/2016 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nome do Técnico responsável pela elaboração 
do Plano de Trabalho e Aplicação 

 

Telefone  

E-mail   

Formação / Registro no Conselho  

 

Cascavel, xx de xxxxxxxx 2016. 

   

 

________________________________ 

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho e Aplicação 
 

 

________________________________ 

Responsável pela instituição 
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5. PLANO DE APLICAÇÃO  

      
VALOR CONCEDENTE - FMDI 

Grupo de 
Natureza 

Especificação  Unidade 
de 

medida 

Quant.  Valor 
unitário 

Valor total 
concedente 

Investimentos 
 
 
 

Veículo de passeio 05 portas, 1.0 flex Unidade 01 30.000,00 R$ 30.000,00 

Computador completo Unidade 02 2.000,00 R$ 4.000,00 

HD externo 500 gb Unidade 01 250,00 R$ 250,00 

Custeio  
  
  

Oficineiro de artes – 04 horas/semanais 
durante 11 meses 

Hora/aula 176 30,00 R$ 5.280,00 

Tela para pintura artística em madeira, 
tecido algodão cru tamanho 40x50cm 

Unidade 100 10,00 R$ 1.000,00 

Papel A4 – 500 folhas Resma 10 15,00 R$ 150,00 

VALOR TOTAL  R$ 40.680,00 

 
6. QUADRO SÍNTESE DE APLICAÇÃO 

  

Cascavel, xx de xxxxxxxx 2016. 

   

________________________________________ 

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho e Aplicação 
 

 

________________________________________ 

Responsável pela instituição 

 

Item Categoria 
Econômica 

Grupo 
Natureza 

Elemento  Desdobramento  Valor 
concedente 

1 Despesas de 
capital 

Investimentos Equip.material 
permanente 

Veículos de 
tração mecânica 

R$ 30.000,00 

2 Despesas de 
capital 

Investimentos Equip.material 
permanente 

Equipamento de 
processamento 

de dados 

R$ 4.250,00 

3 Despesas 
correntes 

Custeio Serviço de 
terceiros pessoa 

jurídica 

Outros serviços 
de terceiros 

pessoa jurídica 

R$ 5.280,00 

4 Despesas 
correntes 

Custeio Material de 
consumo 

Outros Materiais 
de consumo 

R$ 1.150,00 

TOTAL R$ 40.680,00 
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7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)  

Concedente: 

Meta Cat.Econ.  Setembro/16 Outubro/16 Novembro/16 Dezembro/16 Janeiro/17 fevereiro/17 

01        

Meta Cat.Econ.  Março/17 Abril/17 Maio/17 Junho/17 Julho/17 Agosto/17 

01        

Total : R$  
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8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da instituição proponente, declaro que as informações que 
constam neste Plano de Trabalho e Aplicação são verídicas. Se houver algo em contrário ou inverídico, 
me responsabilizo na forma legal. 

 

Cascavel, 

 

_____________________________________________ 

       Responsável pela instituição 

 

 

 9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE/GESTOR DO FMDI 

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO APROVADO 

                                                     Cascavel,  

 

__________________________________________________ 

INÊS APARECIDA DE PAULA 

Secretária Municipal de Assistência Social e Gestora do FMDI 

10. APROVAÇÃO PELO CONSELHO 

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO APROVADO 

                                                     Cascavel,  

 

__________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente do CMDI 

Resolução nº_________________  Data de Publicação:________________________ 
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ANEXO II  

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

 

ANEXO II – A 

 

     DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE 

     SERVIÇOS/PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Documentos básicos: 

 
a) Ofício dirigido ao presidente do CMDI para encaminhamento da proposta (modelo 

anexo III);  
b) Cópia do Comprovante de Registro do serviço ou programa no CMDI; 
c) Declaração da veracidade das informações prestadas (modelo anexo III);  
d) Plano de Trabalho e Aplicação Básico detalhado, devendo estar em consonância 

com o Edital e indicando a linha de financiamento que se habilitará em executar 
(modelo anexo I). 

 
  

ANEXO II – B 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE  

 ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

Documentos básicos: 

 
a) Ofício dirigido ao presidente do CMDI para encaminhamento da proposta (modelo 

anexo III);  
b) Cópia do Comprovante de Registro do serviço ou programa no CMDI; 
c) Declaração da veracidade das informações prestadas (modelo anexo III);  
d) Plano de Trabalho e Aplicação Básico detalhado, devendo estar em consonância 

com o edital e indicando a linha de financiamento que habilitar-se-á em executar 
(modelo anexo I). 
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 Documentos de habilitação Jurídica: 
 

a) Cópia autenticada do Estatuto em vigor devidamente atualizado e registrado, 
constando sua natureza, seus objetivos e público-alvo; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (cartão CNPJ); 
c) Cópia autenticada da Ata de constituição da Diretoria devidamente atualizados e 

registrados; 
d) Cópia autenticada do CPF, RG e comprovante de residência do representante 

legal da Entidade; 
e) Cópia autenticada da carteira de identidade profissional do contador da entidade; 
f) Cópia autenticada da Lei Municipal que a declarou de utilidade pública;  
g) Declaração de RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do exercício 

anterior; 
h) Cópia do balanço patrimonial da entidade, referente ao exercício anterior; 
i) Cópia autenticada do Certificado do Plano de Segurança contra incêndio – PSCI 

válido, emitido pelo corpo de bombeiros; 
j) Cópia autenticada da licença sanitária válida, emitido pela Secretaria Municipal de 

Saúde/Vigilância Sanitária; 
k) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento Municipal válido; 
l) Documento formal da entidade designando, no mínimo, três membros da entidade 

para comporem a unidade Gestora das Transferências – UGT, com objetivo de 
acompanhar a aplicação dos recursos e o cumprimento das metas, discriminando 
nome completo, nº da carteira de identidade, nº do CPF e a data inicial e final de 
mandato dos membros, devendo ainda apresentar copia das carteiras de 
identidade, CPF e comprovante de residência atual; 

m) Declaração de não parentesco de dirigentes da Entidade com membros do órgão 
concedente dos recursos (modelo anexo III). 
 

 Documentos de Regularidade Fiscal: 
 
a) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal; 
b) Certidão de regularidade de tributos para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão de regularidade de tributos para com a Fazenda Municipal; 
d) Comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS; 
e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
f) Certidão Liberatória válida emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
g) Certidão Liberatória válida emitida pelo Município de Cascavel, atestando que o 

interessado esta em dia com as prestações das contas de transferências dos 
recursos recebidos; 

h) Certidão negativa de débitos trabalhistas válida.  
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ANEXO III  

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/OFÍCIOS 

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

 
LOGOMARCA DA ENTIDADE OU MUNICÍPIO 

 
Ofício n.º _________ /2016          Cascavel, _____ de _____  de 2016. 

 
AO SENHOR 
ANTONIO SANTO GRAFF 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO ID OSO - CMDI 
CASCAVEL/PR   
 
 
Assunto:  Proposta de financiamento do FMDI/2016 
 
 

Prezado Senhor, 
 

 
 Submetemos à análise e aprovação desta Secretaria Executiva dos 

Conselhos, o Plano de Trabalho e Aplicação Básico detalhado, bem como a 

documentação completa exigida, a fim de obtermos recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos do Idoso - FMDI no valor de R$ _________________(por extenso), 

para execução da linha de financiamento nº ______ (descrever por extenso). 

            Os recursos serão aplicados no atendimento de ______________ (público 

alvo que será atendido), pelo período de _____________ (quantos dias/meses). 

            No aguardo de parecer, elevamos votos de estima e consideração.                      

 
         Atenciosamente, 

 
 

NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE ___________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS  

 
 

LOGOMARCA DA ENTIDADE/MUNICÍPIO 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Na qualidade de representante legal da Instituição Proponente, declaro para fins 

de prova junto ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, que as 

informações que constam no Plano de Trabalho e Aplicação Básico são verídicas, 

e para os efeitos legais, que inexiste qualquer irregularidade que impeça a 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI. Se houver algo em contrário ou 

inverídico, me responsabilizo na forma legal. 

 
 

Cascavel, _____ de _____________________ de 2016. 
 

 
 

 
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE ___________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO  
 

 
LOGOMARCA DA ENTIDADE 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Declaro, em conformidade com a Lei nº 8666/93 (Lei de Licitações), Decreto-Lei 

N.º 2.848/40 (Código Penal Brasileiro), Resolução TCE/PR nº 028/2011, e 

Acórdão TCE/PR nº 1874/07 que esta Entidade não possui nenhum membro 

dirigente, em qualquer nível, detentor de cargo público federal, estadual e 

municipal, do Poder Legislativo, Executivo, administração indireta ou em mandato 

público, bem como não há nenhum grau de parentesco em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o 3º grau com representantes do órgão concedente dos 

recursos. 

 

Cascavel, ______de ___________________ de 2016. 
 
 
 

 
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE ___________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________________ 
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ANEXO IV  

CRONOGRAMA DE PRAZOS CMDI 

 

AÇÃO PRAZO 
Publicação do Edital de convocação e seleção de Planos 
de Trabalho e Aplicação para pleito dos recursos oriundos 
do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI 

02/08/2016 

Protocolo pela(s) a(s) proponente(s) do(s) Plano(s) de 
Trabalho e Aplicação / Documento(s) 

05/09/2016 

Avaliação e Análise pelas Comissões do CMDI dos Planos 
de Trabalho e Aplicação e Documentos protocolados 

08/09/2016 a 16/09/2016 

O CMDI encaminha a SEASO os Planos de Trabalho e 
Aplicação para avaliação técnica e financeira 

19/09/2016 

A SEASO realiza orientações e ajustes necessários nos 
Planos de Trabalho e Aplicação com as Entidades/Serviços 

20/09/2016 a 07/10/2016 

A SEASO encaminha ao CMDI os Planos de Trabalho e 
Aplicação com os respectivos Parecer Técnico e Financeiro 

10/10/2016 

As Comissões do CMDI faz analise final dos Planos de 
Trabalho e Aplicação e pareceres técnico e financeiro, 
emitindo Parecer para apreciação da plenária do CMDI 

11/10/2016 a 27/10/2016 

CMDI aprecia e aprova os Planos de Trabalho e Aplicação 
em reunião ordinária 

09/11/2016 

CMDI publica resolução com sua deliberação                11/11/2016 
CMDI encaminha cópia da resolução para a SEASO para 
dar os devidos encaminhamentos  

11/11/2016 

SEASO providencia os trâmites legais necessários à 
aplicação dos recursos deliberados pelo CMDI 

14 a 27/11/2016 

Evento promovido pelo CMDI para publicização da partilha 
do Fundo Municipal do Idoso 

30/11/2016 

Início da execução dos Planos de Trabalho e Aplicação 
pelas Entidades não Governamentais e Unidades 
Governamentais 

01/12/2016 (Para Entidades 
Não Governamentais)a partir 
01/03/2017 (Para Unidades 

Governamentais 
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Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 
Lei Municipal n° 3.620/2003, n° 4.871/2008 e n° 5.156/2009 

Rua Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – PR 
Fone/Fax: (45) 3321-2273/3321-2366 

 

 

RESOLUÇÃO N° 006 de 01 de agosto de 2016.  

 
Aprova Partilha de recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR – FMD I/2016 
e procedimentos para apresentação de Plano de Traba lho e 
Aplicação 

 
 
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI no uso das atribuições que lhe 

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

5.156/2009, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da 

Política de Atendimento dos Direitos do Idoso no Município de Cascavel PR, 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 Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre as 

“Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços 

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, em seu Art. 71, que “constitui 

fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. 

 CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que “ institui o Fundo 

Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e 

jurídicas as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; e 

altera a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995”; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 5.984 de 17 de fevereiro de 2012, que “dispõe sobre a 

criação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR”; 

CONSIDERANDO o Decreto nº 11.341 de 17 de julho de 2013, que “nomeia responsável pelo 

Fundo Municipal do Idoso” no município de Cascavel/PR; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – 

TCE que dispõe sobre a “formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de contas 

das transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e municipal, 

institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT”; 
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 8.324/2008 que regulamenta os “procedimentos 

para a celebração de convênio, auxílio, acordo, cooperação, subvenção social, ajustes ou 

outros instrumentos congêneres, bem como a execução e prestação de contas dos recursos, 

entre a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Cascavel e Entidades 

Privadas sem fins lucrativos e da Administração Pública”. 

CONSIDERANDO que o valor disponível no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no 

município de Cascavel/PR, para partilha é de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil 

reais); 

CONSIDERANDO que a definição e a publicização dos Critérios e dos procedimentos para a 

seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – 

FMDI/2016, relativo à arrecadação da Campanha e as condições para apresentação de Plano 

de Trabalho e Aplicação a serem financiados são atribuições do CMDI, em obediência aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade; 

 

RESOLVE 

Art. 1º  – Aprovar o Edital de seleção de Planos de Trabalho e Aplicação que 

objetivam pleitear recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI, e tornar 

público os procedimentos para apresentação, análise e seleção das propostas em 

consonância com as políticas públicas do Idoso do Município de Cascavel. 

Art. 2º  - O Edital, anexo a esta Resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

       

Cascavel, 01 de agosto de 2016. 

          

 

Antonio Santo Graff 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI  

Presidente  
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EDITAL DE SELEÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E APLICAÇÃO  – FMDI/2016 
 
 
I – DO OBJETO 
O presente instrumento visa regulamentar e publicizar procedimento de seleção de 
Planos de Trabalho e Aplicação, públicos e privados, voltados à promoção e defesa dos 
direitos do Idoso a serem financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos do 
Idoso no município de Cascavel/PR. 
 
II– DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
Poderão participar do processo seletivo Programas e Serviços Governamentais e 
Instituições não-governamentais sem fins econômicos, devidamente registrados/ 
inscritos no CMDI.  
 
III – DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 
 a) Os Planos de Trabalho e Aplicação deverão estar em consonância com os requisitos 
deste Edital, devendo ser apresentados ao CMDI, conforme modelo específico (ANEXO 
I – Plano de Trabalho e Aplicação). 
b) Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados deverão ter como beneficiários de 
forma direta e indireta os idosos seguindo os critérios do Edital. 
c) A execução do Plano de Trabalho e Aplicação poderá ter duração de até 12 (doze) 
meses. 
d) O proponente poderá apresentar até 02 (dois) Planos de Trabalho e Aplicação em 
linhas de financiamento distintas, elegendo um dos planos como preferencial. 
 
IV - DAS LINHAS DE FINANCIAMENTO 

Os Planos de Trabalho e Aplicação submetidos a presente seleção deverão 
indicar as linhas de financiamento abaixo discriminadas, considerando a existência de 
capacidade técnica e operacional da proponente: 
1. Serviços de Acolhimento Institucional para Idosos. 
2. Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos. 
3. Serviços de Atendimento Especializado aos idosos e suas famílias em situação de 
violência.  
4. Serviços, Programas ou Projetos para atendimento a idosos na área cultural, 
esportiva e de lazer para Idosos.  
5. Ações de prevenção, proteção e recuperação a saúde do idoso. 
6. Implementação de ações para idosos, abrangendo técnicas de comunicação, 
computação, inclusão digital, raciocínio lógico e demais avanços tecnológicos para sua 
integração a vida moderna. 
 
V – DOS VALORES DE FINANCIAMENTO: 

 
      O limite de valores a serem deliberados pelo CMDI está condicionado ao valor 

disponível em conta corrente do Fundo até 07/07/2016, totalizando R$ 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais) .   

 
O proponente deverá apresentar Plano de Trabalho e Aplicação com valor 

máximo de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada. 
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VI - DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE e SELEÇÃO: 
Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados serão avaliados e analisados 

pelas Comissões de Orçamento e Finanças e Comissão de Projetos e Documentos do 
Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR, que deverão 
observar os seguintes critérios: 
a) Consonância com a Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Leis Municipais n° 
3.620/2003, n° 4.871/2008, n° 5.156/2009; nº 5.984/2012, Decreto nº 11.341/2013 e 
Resolução CMDI n° 003, de 27 de abril de 2016.  
b) Consonância com as linhas de financiamento, procedimentos, e orientações 
estabelecidas neste Edital. 
c) Clareza e relevância social. 
d) Fundamentação teórica e metodológica da proposta. 
e) Capacidade técnica e operacional para executar o Plano de Trabalho e Aplicação. 
f) Possuir registro/ inscrição no CMDI. 
g) Tratando-se de Entidades não governamentais, não possuir quaisquer impedimentos 
legais para estabelecer convênios com a Administração Pública. 
h) Apresentação de todos os documentos conforme exigência deste Edital e seus 
anexos. 

Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados ao CMDI serão apreciados e 
julgados conforme critérios acima, não havendo a obrigatoriedade da aprovação de 
todas as propostas apresentadas, respeitando os valores financeiros disponíveis 
alocados no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de Cascavel/PR. 

 
VII - DOS IMPEDIMENTOS: 
a) Apresentação dos Planos de Trabalho e Aplicação por Entidades não-

governamentais que estejam inadimplentes com as prestações de contas e/ou que 
tenham descumprido parcialmente ou integralmente o objeto de convênio junto ao 
Município de Cascavel. 
 

VIII - NÃO SERÃO FINANCIADOS 
 
a) Pagamento de trabalhadores que compõem a equipe permanente do proponente, 
e/ou para a execução específica do Plano de Trabalho e Aplicação. 
b) Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar. 
c) Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária. 
d) Realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do termo de 
transferência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer 
referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores 
públicos. 
e) Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de 
imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política do Idoso; 
f) Realização de despesas com água, luz, telefone, manutenção de veículo, tributos e 
serviços de contabilidade. 
g) Serviços de segurança patrimonial. 
h) Realização de despesas com ornamentação e cerimonial. 
i) Realização de despesas fora do município de Cascavel, exceto as despesas com 
materiais que comprovadamente sejam de preço menor do que dos fornecedores do 
Município de Cascavel. 
j) Vale transporte, vale refeição, seguro de vida e auxílio médico/odontológico para 
trabalhadores da proponente.  
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IX – DO PRAZO 

Os proponentes terão até o dia 05 de setembro de 2016  para protocolarem suas 
propostas com apresentação do Plano de Trabalho e Aplicação conforme modelo 
padrão e todos os documentos necessários (anexos I, II, III e IV), junto à Secretaria 
Executiva dos Conselhos/CMDI. Os prazos estabelecidos neste Edital poderão sofrer 
alterações mediante interesse público, sendo divulgado com antecedência. 

Será emitido pelo CMDI somente um protocolo de recebimento, assim o 
proponente deverá entregar o Plano de Trabalho e Aplicação com todos os documentos 
necessários em único processo, respeitando os prazos estabelecidos pelo Conselho. 
 
X – DO FINANCIAMENTO 

A quantidade de Planos de Trabalho e Aplicação aprovados pelo CMDI respeitará 
o montante financeiro alocado no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso no município de 
Cascavel/PR.  
Para o financiamento serão aceitas as seguintes despesas, que deverão estar em consonância 
com a Portaria n° 448 de 13/09/2002 do Ministério da Fazenda/ Secretaria do tesouro Nacional.  
1) Aquisição de materiais de uso permanente.  
2) Aquisição de materiais de consumo. 
3) Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
  
XI – DA DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO 

O financiamento dos Planos de Trabalho e Aplicação das Entidades não-
governamentais aprovados com recursos do FMDI será realizado sob a forma de 
convênios, pelo prazo máximo de até 12 meses - sem interrupção, com a Secretaria 
Municipal de Assistência Social – SEASO. 

Aplica-se o mesmo prazo máximo de 12 meses – sem interrupção, para os 
serviços/programas governamentais. 
 
XII – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

O CMDI promoverá o acompanhamento, monitoramento e avaliação de todas as 
propostas aprovadas por meio de: 

• Relatório final de atividades e alcance dos objetivos elaborados pela proponente; 
• Apresentação em reunião ordinária do CMDI, dos resultados alcançados pela 

proponente; 
• Visitas in loco. 

Após a aprovação dos Planos de Trabalho e Aplicação e formalização do(s) 
convênio(s) com as Entidades não-governamentais, o proponente deverá atender as 
exigências legais que disciplinam as transferências voluntárias. 
 
XIII - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 Estão habilitadas ao pleito as Entidades, Programas e Serviços devidamente 
habilitados conforme Edital. 
 

Para o pleito as proponentes deverão cumprir rigorosamente os prazos 
estabelecidos no Anexo IV, pois o descumprimento ensejará a desaprovação dos Planos 
de Trabalho e Aplicação apresentados.  

 
No caso de aquisição o de equipamentos, na eventualidade do proponente 

encerrar suas atividades, ou mudar os seus objetivos sociais, os bens adquiridos através 
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de recursos repassados pelo FMDI, terão a sua destinação submetida à análise do 
CMDI, observada a legislação aplicável. 

 
Os serviços e programas municipais e as entidades não governamentais que 

receberem os recursos do FMDI de que trata este Edital, deverão incluir referência, por 
meio da logo do CMDI/FMDI, em todos os materiais institucionais de divulgação que 
vierem a ser confeccionados, e em se tratando da aquisição de equipamentos deverão 
fixar plaquetas ou adesivos contendo a logo do Conselho e demais informações 
referentes à deliberação dos recursos. 

Os Planos de Trabalho e Aplicação serão aprovados e publicados mediante Edital 
de Resolução do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso  e também publicitados no 
Portal do município. 

Cabe a plenária do CMDI deliberar sobre questões omissas neste Edital. 
 
XIV – ANEXOS DA RESOLUÇÃO 
1) Anexo I – Modelo de Plano de trabalho e aplicação Padrão 
2) Anexo II – Documentos para habilitação 
3) Anexo III – Modelos de Declarações/Ofícios 
4) Anexo IV – Cronograma de prazos CMDI  
 

Cascavel, 01 de agosto de 2016 
 
 
 
 

Antonio Santo Graff 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI  

Presidente  
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ANEXO I 
 

 

1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

 

Órgão/instituição proponente: 

 

C.N.P.J.  

 

Endereço: 

 

(DDD) Telefone/Fax  

 

Cidade 

Cascavel 

UF 

PR 

CEP  

 

E-mail 

 

Banco (nome e nº) 

 

Agência 

 

Conta corrente  

 

Praça de pagamento 

 

Nome do responsável pela instituição  

 

C.P.F.  

 

R.G. /Órgão expedidor. 

  

Endereço completo 

 

CEP  (DDD) Tel./Fax 

 

Ordenador de Despesas: 

 

RG/Órgão exp. 

 

C.P.F. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 

Linha de Financiamento 

Descrever a linha de financiamento, conforme inscri ção no CMDI 

Título do Plano de Trabalho e Aplicação 

 

Validade do Plano 

Vigência  Inicial  Final  

   

 

 

3. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO 
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Identificação d o objeto  de financiamento  
O que a proponente pretende custear com os recursos solicitados (Ex: Garantir a oferta do serviço de 
convivência e fortalecimento de vínculos para idosos, por meio da aquisição de xxxx 
 

Objetivos gerais  do financiamento  
O que a proponente pretende alcançar ao seu final. Deve ser escrito de forma clara, objetiva e sucinta. 
Este objetivo deve estar relacionado diretamente a linha de financiamento escolhida. 

 

Objetivos Específicos  do financiamento  
Também podem ser chamados de RESULTADOS ESPERADOS. Os objetivos específicos devem se 
realizar até o final do projeto. (Ex. Definir, superar, aplicar, viabilizar, qualificar, etc). 

 

Justificativa da proposição  
Na justificativa a proponente vai discorrer sobre todos os problemas existentes e o como pretende 
solucionar através do financiamento. Quais os benefícios que o financiamento das ações propostas irá 
trazer aos idosos atendidos.  

 
Público Alvo/Usuário  

Deverá especificar a quantidade e o público a ser atendido durante a execução da proposta. 

 
Metas a serem atingidas com o financiamento  

Meta é a definição daquilo que se pretende alcançar em termos quantitativos, e/ou com prazo 
determinado. São os resultados quantificáveis do financiamento. 

 
Monitorament o e Avaliação  

Apontar as formas de monitoramento e avaliação do referido projeto, em âmbito da 
proponente, do CMDI e do município. 

 
Comprovação de recursos próprios  

Trata-se de discriminar todos os recursos físicos, humanos e técnicos que o proponente dispõe para a 
execução do objeto que deseja realizar. Demonstrando principalmente a capacidade técnica e o 
operacional para execução da proposta. 
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

OBJETIVOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES OU FUNÇÕES INICIAL  FINAL 

Mencionar os objetivos 
específicos a serem 
desenvolvidos durante o 
prazo de execução 
Neste quadro a proponente 
deve repetir os objetivos 
específicos  

Descrever resumidamente, as atividades 
necessárias para atingir cada objetivo proposto 
detalhando-os. 

  

Ex.1: Ampliar as ações do 
S.C.F.V com aquisição de 
computadores  

Oferecer aos idosos acesso a inclusão digital; ofertar 
informática básica; estimular coordenação motora; 
entre outros. 

09/2016 12/2016 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Nome do Técnico responsável pela elaboração 
do Plano de Trabalho e Aplicação 

 

Telefone  

E-mail   

Formação / Registro no Conselho  

 

Cascavel, xx de xxxxxxxx 2016. 

   

 

________________________________ 

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho e Aplicação 
 

 

________________________________ 

Responsável pela instituição 
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5. PLANO DE APLICAÇÃO  

      
VALOR CONCEDENTE - FMDI 

Grupo de 
Natureza 

Especificação  Unidade 
de 

medida 

Quant.  Valor 
unitário 

Valor total 
concedente 

Investimentos 
 
 
 

Veículo de passeio 05 portas, 1.0 flex Unidade 01 30.000,00 R$ 30.000,00 

Computador completo Unidade 02 2.000,00 R$ 4.000,00 

HD externo 500 gb Unidade 01 250,00 R$ 250,00 

Custeio  
  
  

Oficineiro de artes – 04 horas/semanais 
durante 11 meses 

Hora/aula 176 30,00 R$ 5.280,00 

Tela para pintura artística em madeira, 
tecido algodão cru tamanho 40x50cm 

Unidade 100 10,00 R$ 1.000,00 

Papel A4 – 500 folhas Resma 10 15,00 R$ 150,00 

VALOR TOTAL  R$ 40.680,00 

 
6. QUADRO SÍNTESE DE APLICAÇÃO 

  

Cascavel, xx de xxxxxxxx 2016. 

   

________________________________________ 

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho e Aplicação 
 

 

________________________________________ 

Responsável pela instituição 

 

Item Categoria 
Econômica 

Grupo 
Natureza 

Elemento  Desdobramento  Valor 
concedente 

1 Despesas de 
capital 

Investimentos Equip.material 
permanente 

Veículos de 
tração mecânica 

R$ 30.000,00 

2 Despesas de 
capital 

Investimentos Equip.material 
permanente 

Equipamento de 
processamento 

de dados 

R$ 4.250,00 

3 Despesas 
correntes 

Custeio Serviço de 
terceiros pessoa 

jurídica 

Outros serviços 
de terceiros 

pessoa jurídica 

R$ 5.280,00 

4 Despesas 
correntes 

Custeio Material de 
consumo 

Outros Materiais 
de consumo 

R$ 1.150,00 

TOTAL R$ 40.680,00 
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7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)  

Concedente: 

Meta Cat.Econ.  Setembro/16 Outubro/16 Novembro/16 Dezembro/16 Janeiro/17 fevereiro/17 

01        

Meta Cat.Econ.  Março/17 Abril/17 Maio/17 Junho/17 Julho/17 Agosto/17 

01        

Total : R$  
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8. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da instituição proponente, declaro que as informações que 
constam neste Plano de Trabalho e Aplicação são verídicas. Se houver algo em contrário ou inverídico, 
me responsabilizo na forma legal. 

 

Cascavel, 

 

_____________________________________________ 

       Responsável pela instituição 

 

 

 9. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE/GESTOR DO FMDI 

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO APROVADO 

                                                     Cascavel,  

 

__________________________________________________ 

INÊS APARECIDA DE PAULA 

Secretária Municipal de Assistência Social e Gestora do FMDI 

10. APROVAÇÃO PELO CONSELHO 

PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO APROVADO 

                                                     Cascavel,  

 

__________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Presidente do CMDI 

Resolução nº_________________  Data de Publicação:________________________ 
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ANEXO II  

 

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

 

ANEXO II – A 

 

     DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE 

     SERVIÇOS/PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 

Documentos básicos: 

 
a) Ofício dirigido ao presidente do CMDI para encaminhamento da proposta (modelo 

anexo III);  
b) Cópia do Comprovante de Registro do serviço ou programa no CMDI; 
c) Declaração da veracidade das informações prestadas (modelo anexo III);  
d) Plano de Trabalho e Aplicação Básico detalhado, devendo estar em consonância 

com o Edital e indicando a linha de financiamento que se habilitará em executar 
(modelo anexo I). 

 
  

ANEXO II – B 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE  

 ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

Documentos básicos: 

 
a) Ofício dirigido ao presidente do CMDI para encaminhamento da proposta (modelo 

anexo III);  
b) Cópia do Comprovante de Registro do serviço ou programa no CMDI; 
c) Declaração da veracidade das informações prestadas (modelo anexo III);  
d) Plano de Trabalho e Aplicação Básico detalhado, devendo estar em consonância 

com o edital e indicando a linha de financiamento que habilitar-se-á em executar 
(modelo anexo I). 
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 Documentos de habilitação Jurídica: 
 

a) Cópia autenticada do Estatuto em vigor devidamente atualizado e registrado, 
constando sua natureza, seus objetivos e público-alvo; 

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (cartão CNPJ); 
c) Cópia autenticada da Ata de constituição da Diretoria devidamente atualizados e 

registrados; 
d) Cópia autenticada do CPF, RG e comprovante de residência do representante 

legal da Entidade; 
e) Cópia autenticada da carteira de identidade profissional do contador da entidade; 
f) Cópia autenticada da Lei Municipal que a declarou de utilidade pública;  
g) Declaração de RAIS – Relação Anual de Informações Sociais do exercício 

anterior; 
h) Cópia do balanço patrimonial da entidade, referente ao exercício anterior; 
i) Cópia autenticada do Certificado do Plano de Segurança contra incêndio – PSCI 

válido, emitido pelo corpo de bombeiros; 
j) Cópia autenticada da licença sanitária válida, emitido pela Secretaria Municipal de 

Saúde/Vigilância Sanitária; 
k) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento Municipal válido; 
l) Documento formal da entidade designando, no mínimo, três membros da entidade 

para comporem a unidade Gestora das Transferências – UGT, com objetivo de 
acompanhar a aplicação dos recursos e o cumprimento das metas, discriminando 
nome completo, nº da carteira de identidade, nº do CPF e a data inicial e final de 
mandato dos membros, devendo ainda apresentar copia das carteiras de 
identidade, CPF e comprovante de residência atual; 

m) Declaração de não parentesco de dirigentes da Entidade com membros do órgão 
concedente dos recursos (modelo anexo III). 
 

 Documentos de Regularidade Fiscal: 
 
a) Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal; 
b) Certidão de regularidade de tributos para com a Fazenda Estadual; 
c) Certidão de regularidade de tributos para com a Fazenda Municipal; 
d) Comprovantes de inexistência de débito junto ao Instituto Nacional de Seguro 

Social – INSS; 
e) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

fornecido pela Caixa Econômica Federal; 
f) Certidão Liberatória válida emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
g) Certidão Liberatória válida emitida pelo Município de Cascavel, atestando que o 

interessado esta em dia com as prestações das contas de transferências dos 
recursos recebidos; 

h) Certidão negativa de débitos trabalhistas válida.  
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ANEXO III  

 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/OFÍCIOS 

MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA 

 
LOGOMARCA DA ENTIDADE OU MUNICÍPIO 

 
Ofício n.º _________ /2016          Cascavel, _____ de _____  de 2016. 

 
AO SENHOR 
ANTONIO SANTO GRAFF 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO ID OSO - CMDI 
CASCAVEL/PR   
 
 
Assunto:  Proposta de financiamento do FMDI/2016 
 
 

Prezado Senhor, 
 

 
 Submetemos à análise e aprovação desta Secretaria Executiva dos 

Conselhos, o Plano de Trabalho e Aplicação Básico detalhado, bem como a 

documentação completa exigida, a fim de obtermos recursos do Fundo Municipal 

dos Direitos do Idoso - FMDI no valor de R$ _________________(por extenso), 

para execução da linha de financiamento nº ______ (descrever por extenso). 

            Os recursos serão aplicados no atendimento de ______________ (público 

alvo que será atendido), pelo período de _____________ (quantos dias/meses). 

            No aguardo de parecer, elevamos votos de estima e consideração.                      

 
         Atenciosamente, 

 
 

NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE ___________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS  

 
 

LOGOMARCA DA ENTIDADE/MUNICÍPIO 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Na qualidade de representante legal da Instituição Proponente, declaro para fins 

de prova junto ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, que as 

informações que constam no Plano de Trabalho e Aplicação Básico são verídicas, 

e para os efeitos legais, que inexiste qualquer irregularidade que impeça a 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso – FMDI. Se houver algo em contrário ou 

inverídico, me responsabilizo na forma legal. 

 
 

Cascavel, _____ de _____________________ de 2016. 
 

 
 

 
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE ___________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________________ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PARENTESCO  
 

 
LOGOMARCA DA ENTIDADE 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
Declaro, em conformidade com a Lei nº 8666/93 (Lei de Licitações), Decreto-Lei 

N.º 2.848/40 (Código Penal Brasileiro), Resolução TCE/PR nº 028/2011, e 

Acórdão TCE/PR nº 1874/07 que esta Entidade não possui nenhum membro 

dirigente, em qualquer nível, detentor de cargo público federal, estadual e 

municipal, do Poder Legislativo, Executivo, administração indireta ou em mandato 

público, bem como não há nenhum grau de parentesco em linha reta, colateral ou 

por afinidade até o 3º grau com representantes do órgão concedente dos 

recursos. 

 

Cascavel, ______de ___________________ de 2016. 
 
 
 

 
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE ___________________ 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE _____________________ 
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ANEXO IV  

CRONOGRAMA DE PRAZOS CMDI 

 

AÇÃO PRAZO 
Publicação do Edital de convocação e seleção de Planos 
de Trabalho e Aplicação para pleito dos recursos oriundos 
do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso - FMDI 

02/08/2016 

Protocolo pela(s) a(s) proponente(s) do(s) Plano(s) de 
Trabalho e Aplicação / Documento(s) 

05/09/2016 

Avaliação e Análise pelas Comissões do CMDI dos Planos 
de Trabalho e Aplicação e Documentos protocolados 

08/09/2016 a 16/09/2016 

O CMDI encaminha a SEASO os Planos de Trabalho e 
Aplicação para avaliação técnica e financeira 

19/09/2016 

A SEASO realiza orientações e ajustes necessários nos 
Planos de Trabalho e Aplicação com as Entidades/Serviços 

20/09/2016 a 07/10/2016 

A SEASO encaminha ao CMDI os Planos de Trabalho e 
Aplicação com os respectivos Parecer Técnico e Financeiro 

10/10/2016 

As Comissões do CMDI faz analise final dos Planos de 
Trabalho e Aplicação e pareceres técnico e financeiro, 
emitindo Parecer para apreciação da plenária do CMDI 

11/10/2016 a 27/10/2016 

CMDI aprecia e aprova os Planos de Trabalho e Aplicação 
em reunião ordinária 

09/11/2016 

CMDI publica resolução com sua deliberação                11/11/2016 
CMDI encaminha cópia da resolução para a SEASO para 
dar os devidos encaminhamentos  

11/11/2016 

SEASO providencia os trâmites legais necessários à 
aplicação dos recursos deliberados pelo CMDI 

14 a 27/11/2016 

Evento promovido pelo CMDI para publicização da partilha 
do Fundo Municipal do Idoso 

30/11/2016 

Início da execução dos Planos de Trabalho e Aplicação 
pelas Entidades não Governamentais e Unidades 
Governamentais 

01/12/2016 (Para Entidades 
Não Governamentais)a partir 
01/03/2017 (Para Unidades 

Governamentais 
 


