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Resolução nº 008/2016 –    

Prorroga o prazo para apresentação de 
documentação pendente de entidade  
Governamental e não governamental no  
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e 
estabelece critérios para monitoramento. 

  

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, em Reunião  realizada em 29 de julho 
de 2016, no uso de suas atribuições legais, e: 
  
 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, a qual dispõe sobre o Estatuto 
do Idoso em especial o art. 48 que disciplina a inscrição de serviços e programas Governamentais e 
não governamentais, o art. 52, que estabelece ser de competência do Conselho do Idoso, do 
Ministerio Publico, da Vigilancia Sanitaria e outros previstos em lei a fiscalização de entidades; 
CONSIDERANDO A Lei Municipal nº 3.620/2003 que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso no 
município do Cascavel; 
CONSIDERANDO a Resolução CMDI 003 de 27 de abril de 2016 que regulamenta os parâmetros  
para Inscrição/Renovação das Entidades Governamentais e Entidades  Não-Governamentais  que 
atuam sem fins econômicos no atendimento a pessoas idosas no Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso – CMDI. 

 
RESOLVE: 
 

1 - Prorrogar o prazo para apresentação  dos documentos pendentes - Licença Sanitária, e 

Certificado do Plano de Combate a Incêndio atualizado – para mais 180 (cento e oitenta) 

dias - da entidade governamental Condomínio da Terceira Idade - regime Republica  e a 

entidade não – governamental  Abrigo São Vicente de Paulo, regime ILPI – Instituição de 

Longa Permanecia para Idosos.  

2 -Estas entidades deverão    a cada 3 (três) meses apresentar relatório a respeito do 

andamento do processo junto a vigilância sanitária e  também apresentar mensalmente, a 

partir de agosto, relatório sobre a execução dos serviços. 

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

                                                                           Cascavel, 01 de agosto  de 2016. 
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