
CONSEL HO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS e  

 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO – CMDI  

ANDIRÁ – PARANÁ  

 

RESOLUÇÃO CONJUNTA – CMAS/CMDI Nº. 01/2015  

 

SÚMULA:  Estabelece critérios de seleção para ocupação de vaga 
no Serviço de Acolhimento para Idosos no Conjunto Habitacional 
Elias Vaz Correia/Casa dos Aposentados, situado a Rua: 
Bandeirantes, 568 - complemento Chácaras 03A, bairro sem 
identificação Município de Andirá/PR.  
 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social - C.M.A.S., de Andirá, no uso das 

atribuições que lhe confere a Lei nº. 1.218 de 31 de dezembro de 1994 e alterações pela Lei Municipal nº. 

1.952 de 01 de julho de 2009; 

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

confere a Lei de Criação nº. 1.627 de 26 de Outubro de 2006, e 

 

CONSIDERANDO a deliberação da Plenária da reunião conjunta do Conselho 

Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, realizada no dia 29 de Julho 

de 2015. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Estabelecer critérios de seleção para ocupação de vaga no Serviço de 

Acolhimento para Idosos no Conjunto Habitacional Elias Vaz Correia/Casa dos Aposentados, situado a 

Rua: Bandeirantes, 568 - complemento Chácaras 03A, bairro sem identificação Município de Andirá/PR.  

 

Art. 2º.  Os principais parâmetros de avaliação a ser considerados pela técnica de 

referência do serviço serão: 

1- O idoso apresentar nível satisfatório para desenvolver atividades de vida diária, através de 

laudo médico atestando as condições de saúde do idoso, para seu auto cuidado; 

2- Estar aposentado e ou possuir renda per-capita de até 01 salário mínimo vigente; 

 

3- Ser residente em Andirá há mais de dois anos, mediante comprovante de endereço e 

declaração; 

4- Possuir maior perda de vínculo familiar; 
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5- Não ter imóveis, onde deverá apresentar comprovante do cartório de registro ou declaração 

com testemunha; 

6- Encontra-se em situação de risco social e ou pessoal; em razão de abandono, maus tratos 

físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, violência financeira, ambiente com uso de substâncias 

psicoativas, situação de rua; 

7- Estar inserido no Cadastro Único do Governo Federal. 

 

 Art. 3º.  Terão prioridades o idoso referenciado pelo CREAS, o caso de idoso com 

deficiência, cuja patologia não impeça de prover seus cuidados, sendo comprovado através de laudo 

médico. 

 

Art. 4º.  O idoso cuja situação atender mais aspectos relacionados para elegibilidade 

terá prioridade, será elaborado Parecer Social pelo técnico de referência do Conjunto Habitacional Elias 

Vaz Correia/Casa dos Aposentados, com base nos critérios mencionados acima, bem como, considerando 

outras vulnerabilidades dos idosos. 

 

Art. 5º.  A demanda será registrada a qualquer tempo na Secretaria Municipal de Ação 

Social, junto à técnica de referência do serviço sendo que a avaliação será realizada apenas quando 

houver disponibilidade de vagas. 

 

Art. 6º.  O idoso selecionado ocupará a casa mediante a aceitação das regras 

elencadas no contrato. 

 

Art. 7º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Andirá-Paraná, 14 de agosto de 2015. 

 

 

 

JULIANA DA SILVA VARELLA 
Vice – Presidente do CMAS 


