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RESOLUÇÃO N°. 020, de 04 de julho de 2014.  
 

 
Indefere a Solicitação de inscrição da Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania”. 

 
 

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 Resolução n° 018, de 04 de julho de 2014 que ALTERA a 
Resolução nº 003/2013/CMDI e ESTABELECE os parâmetros para 
Inscrição/Renovação das Entidades Privadas que atuam com fins econômicos no 
atendimento a pessoas idosas no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI. 
 
CONSIDERANDO o Art. 4° da Resolução n° 018, de 04 de julho de 2014, que 
preconiza quais documentos as entidades com fins lucrativos que atuam na área do 
idoso devem apresentar para a obtenção da inscrição, a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania”, apresentou ou/não 
apresentou os seguintes documentos:  
 
I – Requerimento datado e assinado pelo representante da entidade, conforme 
formulário padrão. A Instituição de Longa Permanência para Idosos – “Casa de 
Repouso Bethania” não apresentou a documentação solicitada.  
 
II – Cópia do Contrato Social expedido pela Junta Comercial do Paraná – 
Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC. A Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” apresentou a documentação 
solicitada. 

 
III – Prova de capacidade de automanutenção e declaração de fonte de recursos 
da Entidade. A Instituição de Longa Permanência para Idosos – “Casa de Repouso 
Bethania” não apresentou a documentação solicitada.  



 
V – Cópia dos documentos do(s) proprietários/sócios, RG, CPF e comprovante 
de endereço. A Instituição de Longa Permanência para Idosos – “Casa de Repouso 
Bethania” não apresentou a documentação solicitada.  
 
V – Declaração de idoneidade dos dirigentes da Entidade. A Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a 
documentação solicitada.  
 
VI – Cópia do cartão de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda atualizado. 
A Instituição de Longa Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” 
apresentou a documentação solicitada.  
 
VII – Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado. A Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a 
documentação solicitada.  
 
VIII – Cópia da Certidão de Licença Sanitária atualizada. A Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a 
documentação solicitada.  
 
IX – Cópia da Licença do Corpo de Bombeiros atualizada. A Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a 
documentação solicitada.  
 
X – Plano de Trabalho para o ano em exercício, constando: identificação da 
entidade, objetivo geral, objetivos específicos, metas, origem dos recursos, 
infraestrutura (recursos físicos, materiais e humanos), identificação dos 
serviços, programas, projetos e benefícios (nome, endereço, descrição, público 
alvo, capacidade de atendimento, objetivos, cronograma de atividades, recursos 
financeiros utilizados, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial, 
formas de participação dos usuários, monitoramento e avaliação). A Instituição 
de Longa Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a 
documentação solicitada.  
 
XII – Relatório anual de atividades desenvolvidas no ano anterior, no caso de 
renovação do registro ou inscrição, constando: identificação da entidade, 
objetivo geral, objetivos específicos, meta, origem dos recursos, infraestrutura 
(recursos físicos, materiais e humanos), identificação dos serviços, programas, 
projetos e benefícios (nome, endereço, descrição, público alvo, capacidade de 
atendimento, objetivo, cronograma de atividades, recursos financeiros 
utilizados, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial, formas de 
participação dos usuários, monitoramento e avaliação). A Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a 
documentação solicitada.  
 
XIII – cópia dos contratos de prestação de serviço firmados entre a pessoa 
idosa ou seu responsável e o estabelecimento, sendo que todas as alterações 
subsequentes do contrato firmado deverão ser informadas ao Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI. A Instituição de Longa Permanência para 
Idosos – “Casa de Repouso Bethania” não apresentou a documentação solicitada.  



CONSIDERANDO O Parecer das Comissões de Leis e de Projetos e Documentos do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, reunida na data de 04 de julho de 2014 
para análise e parecer referente à solicitação de inscrição da Instituição de Longa 
Permanência para Idosos – “Casa de Repouso Bethania”. 

CONSIDERANDO a Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso –CMDI de 04 de julho de 2014. 

RESOLVE 

Art. 1º Indeferir a solicitação de inscrição da Instituição de Longa Permanência para 
Idosos – “Casa de Repouso Bethania”. 

Art. 2º Encaminhar Ofício a Instituição de Longa Permanência para Idosos – “Casa de 
Repouso Bethania” informando acerca da deliberação do Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso – CMDI. 

Art. 3º Encaminhar Ofício ao Ministério Público informando sobre a deliberação do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário. 

 
 

Cascavel, 04 de julho de 2014.  
 
 
 
 

 
Jaime Mariano 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI  
 

 

 


