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EDITAL Nº 02/2021  

 

EDITAL PRELIMINAR DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETO S 

 NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CMDI  DE 

ANDIRÁ/PR. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Municipal nº 2.998, de 21 de novembro de 2017 e, 

 

CONSIDERANDO o Edital nº. 01/2021 do Conselho Municipal dos Direitos 

do Idoso – CMDI. 

 

CONSIDERANDO a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 

do Idoso – CMDI, realizada em 04 de outubro de 2021; 

 

RESOLVE: 

 

Tornar público o Edital preliminar da inscrição e seleção de projetos 

voltados à política de atendimento, promoção, defesa, orientação e proteção 

integral do idoso para financiamento pelo Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa. 

 

1. DO RESULTADO PRELIMINAR  

 

1.1 O CMDI recebeu e avaliou o seguinte projeto, conforme Edital nº. 01/2021- 

CMDI, no item 8.2: 

 



Entidade  Projeto 

apresentado  

Valor total da 

proposta 

Resultado da 

avaliação  

 Centro de Convivência 

dos Idosos - CCI 

Aprimorando o CCI R$ 33.791,05  Atende os 

requisitos do 

Edital nº 01/2021 

no item 8.2 

Valor total do projeto  R$ 33.791,05 

Valor disponível do 

recurso 

R$ 33.275,59 

Valor excedente  R$ 515,46 

1.2 Considerando o item 8.2 do Edital nº 01/2021- CMDI, o Centro de Convivência 

dos Idosos – CCI apresentou o projeto Aprimorando o CCI  com o valor 

excedente de R$515,46 (quinhentos e quinze reais e quarenta e seis centavos), o 

qual foi deliberado em reunião à adequação do projeto no valor do recurso 

disponível de R$ R$ 33.275,59 (trinta e três mil e duzentos e setenta e cinco reais 

e cinqüenta e nove centavos) no período do recurso. 

1.3 Considerando o item 8.2 do Edital nº 01/2021- CMDI, Lar dos Velhinhos Dona 

Aracy Barbosa não apresentou proposta de projeto individual para a utilização do 

recurso disponível no valor de R$1.624,35 (um mil e seiscentos e vinte e quatro 

reais e trinta e cinco centavos), podendo este valor ser utilizado em outro projeto. 

 1.4 O CMDI recebeu e avaliou os seguintes projetos, conforme Edital nº. 

01/2021- CMDI, no item 8.5: 

Entidade  Projeto 

apresentado  

Valor total da 

proposta 

Resultado da 

avaliação  

 Centro de Convivência 

dos Idosos - CCI 

Envelhecer na 

terceira idade com 

qualidade de vida 

R$ 23.220,72 

  

 

Atende os 

requisitos do 

Edital nº 01/2021 

no item 8.5 

Lar dos Velhinhos Dona 

Aracy Barbosa 

Acessibilidade R$ 20.600,00 

 

Atende os 

requisitos do 

Edital nº 01/2021 



no item 8.2 e 8.5 

Valor total dos projetos  R$ 43.820,72 

Valor disponível do 

recurso 

R$ 38.879,87        

Valor excedente R$ 4.940,85 

Foi deliberado em reunião que o recurso no valor total de R$ 38.879,87 (trinta e oito 

mil e oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) foi dividido em partes 

iguais para o Centro de Convivência dos Idosos – CCI e o Lar dos Velhinhos Dona 

Aracy Barbosa, cabendo a cada Serviço o valor de R$ 19.439,93 (dezenove mil e 

quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) inscritos no Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso- CMDI, conforme estabelecido no Edital nº.01/2021 

CMDI no item 8.7 

1.4.1 Considerando o Edital nº. 01/2021 CMDI, no item 8.5 e o item 1.3 deste 

Edital, o Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa utilizou o recurso de R$ 1.624,35 

(um mil e seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), na 

composição do projeto  Acessibilidade  apresentado ao Conselho Municipal dos 

Direitos do Idoso – CMDI, sem necessidade de adequação.  

1.4.2 Considerando o Edital nº. 01/2021 CMDI, no item 8.5, o Centro de 

Convivência dos Idosos – CCI apresentou o projeto  Envelhecer na Terceira 

Idade com Qualidade  de Vida  com o valor excedente de R$3.780,79 (três mil 

setecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), o qual foi deliberado em 

reunião a sua adequação ao recurso disponível de R$ R$ 19.439,93 (dezenove 

mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos) no período do 

recurso.  

 

2. DOS RECURSOS  

 

2.1 De acordo com o Edital nº 01/2021 CMDI abre-se prazo para que a entidade 

e/ou serviços, programas e/ou projetos apresentem recurso quanto ao resultado 

preliminar dos projetos apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos do  

Idoso, conforme prazo estabelecido no anexo III do Edital nº 01/2021 CMDI. 

 



Entidade  Projeto 

Apresentado 

Entregar no período 

do recurso 

Data de 

entrega 

 Centro de 

Convivência dos 

Idosos - CCI 

Aprimorando o 

CCI 

Adequação do 

projeto Aprimorando 

o CCI no valor 

máximo de 

R$33.275,59 

06/10//2021 a 

07/10/2021 

Centro de Convivência 

dos Idosos - CCI 

Envelhecer na 

terceira idade com 

qualidade de vida 

 

Adequação do 

projeto Envelhecer na 

terceira idade com 

qualidade de vida no 

valor máximo de R$ 

19.439,93 

06/10//2021 a 

07/10/2021 

Lar dos Velhinhos 

Dona Aracy Barbosa 

Acessibilidade Entrega da Certidão 

do FGTS com data 

atualizada e a cópia 

do comprovante de 

inscrição no CMDI 

06/10//2021 a 

07/10/2021 

 

2.2 Casos não previstos neste Edital deverão ser resolvidos pelo Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) de Andirá – PR.  

 

Andirá-Paraná, 05 de outubro de 2021.  

 

  

Omar Rozário Marchini  

Presidente do CMDI 

 

 

 

 

 


