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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP 
RESOLUÇÃO Nº 01/2017 
 20 de setembro de 2017 

O CMDI – Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São José do Rio Preto – SP, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE: 
Artigo 1º - Ficam estabelecidos os critérios e as regras para a inscrição das entidades de 
atendimento, Governamentais ou não, com ou sem fins lucrativos, que atuem no segmento idoso. 
Artigo 2º - Para obterem o cadastramento no CMDI, as Instituições acima descritas deverão 
proceder da seguinte forma: 

I. O interessado deverá apresentar ofício direcionado ao CMDI, em papel timbrado ou 
constando claramente a identificação da instituição perante o Poder Público, 
solicitando o respectivo cadastramento; 

II. O referido ofício deverá ser acompanhado do Plano de Trabalho da entidade de 
atendimento, cujo modelo integra o ANEXO I da presente resolução. 

Artigo 3º - O ofício será recebido, protocolado e permanecerá sob análise do CMDI, se devidamente 
instruído com a regularização perante a Vigilância Sanitária (comprovado através da apresentação 
do Alvará) e em conformidade com o disposto no artigo 2º desta resolução. 
Artigo 4º - Durante a análise do pedido, o CMDI coletará informações sobre o interessado no 
cadastramento através dos meios que entender necessários, inclusive, visitar as instalações da 
Instituição, fiscalizar suas atividades no que couber ao CMDI, solicitar informações complementares 
aos órgãos competentes e prestar orientações.  
Artigo 5º - O CMDI definirá os conselheiros e/ou colaboradores que executarão as visitas referidas 
no artigo anterior, bem como as visitas de acompanhamento da qualidade dos serviços prestados 
das entidades já cadastradas. 
Artigo 6º - Obedecidos os critérios dispostos nos artigos acima, o pedido de cadastramento será 
submetido à apreciação da Diretoria do CMDI, e se necessário, da plenária, que votará pelo 
deferimento ou pelo indeferimento do pedido. 
§1º - Caso o pedido seja deferido, o interessado receberá um ofício comunicando o cadastramento, 
o qual será acompanhado de Declaração de Cadastramento no CMDI; 
§2º - Caso o pedido seja indeferido, o interessado receberá um ofício comunicando o indeferimento 
e seus respectivos fundamentos. 
Artigo 7º - A Instituição que tiver seu pedido de cadastramento indeferido terá o prazo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da comunicação da decisão, para protocolar pedido de 
reconsideração, devidamente fundamentado e acompanhado de documentos que comprovem os 
fundamentos arguidos. 
Artigo 8º - O pedido de reconsideração deverá ser apreciado pela Diretoria do CMDI, sendo o 
resultado comunicado ao interessado. 
Artigo 9º - As entidades de atendimento cadastradas deverão atualizar seus dados cadastrais a 
cada 2 (dois) anos ou sempre que houver alterações. 
Artigo 10º - Os interessados que mantiverem mais de uma unidade deverão providenciar o 
cadastramento de cada uma. 
Artigo 11 - Essa resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Diário Oficial, revogando a 
Resolução n° 002/2012 de 04 de abril de 2012. 

São José do Rio Preto, 20 de setembro de 2017 
ANTÔNIO CALDEIRA DA SILVA 

Presidente do CMDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO I 
 

Modelo de Plano de Trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO  
 
Da Entidade de Atendimento 
Nome:  
Razão Social: 
CNPJ:  
Endereço:                                                    CEP:                                     
Bairro:                                                          Município: 
Telefone:                                                     E-mail: 
Natureza: (   ) Pública  (   ) Privada sem Fins Lucrativos  (   ) Privada com Fins Lucrativos 
Possui Registros em outros Conselhos? Citar 
 
Do Representante Legal  
Nome:  
RG:                                                             CPF:  
Função na Instituição:  
 
Do Responsável Técnico  
Nome:  
Formação Profissional:  
Número do Registro Profissional: 
2 – APRESENTAÇÃO 
(apresentar histórico da entidade, missão institucional ou finalidade estatutária, modalidades de atendimento, 
dias e horários de funcionamento, capacidade, público-alvo, descrevendo as características que identifiquem 
o perfil dos destinatários das ações, critérios para atendimento, forma de entrada etc.) 
3 – REFERENCIAMENTO, ARTICULAÇÃO COM A REDE E PARCERIAS 
(informar se a entidade está referenciada com equipamento público, sua articulação com a rede, quais as 
parcerias efetuadas com órgãos, instituições, empresas, entre outras, para a execução do projeto/ação) 
4 – OBJETIVOS 
Objetivo Geral:  
(de maior amplitude, só será alcançado pela somatória das várias ações e atividades. Deve ser claro e 
consistente, expressando o impacto mais geral do Serviço) 

 
Objetivos Específicos:  
(são desdobramentos do objetivo geral, expressando o que se pretende alcançar; através deles determinam-
se os recursos, as atividades e os resultados esperados) 
5 – METODOLODIA 
(citar cada atividade realizada buscando atingir os objetivos propostos, descrevendo os procedimentos e as 
técnicas utilizadas, profissional responsável e periodicidade).  
6 – GRADE DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE HORÁRIO SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM 

         

         

         

         

 
7 – RECURSOS HUMANOS 
(Quantificar os profissionais necessários) 

ATENÇÃO:  
Segundo a RDC nº 283/2005, as ILPIs devem contemplar em seu Plano de Trabalho as atividades previstas, dentre outras: 
4.3.1 - Observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade de credo e a liberdade de ir e vir, desde que não exista 
restrição determinada no Plano de Atenção à Saúde; 
4.3.2 - Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de respeito e dignidade; 
4.3.3 - Promover ambiência acolhedora; 
4.3.4 - Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; 
4.3.5 - Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela comunidade local; 
4.3.6 - Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras gerações; 
4.3.7 - Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso residente; 
4.3.8 - Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos; 
4.3.9 - Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades físicas, recreativas e culturais. 
4.3.10 - Desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e discriminação contra pessoas nela 
residentes. 
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8 – ESTRUTURA FÍSICA 
(Descrever o imóvel da instituição) 
9 – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS 
(Sem fins lucrativos, informar os recursos públicos recebidos e a forma de participação dos benefícios dos 
idosos); (Com fins lucrativos, informar os valores, menor e maior, cobrados para atendimento aos idosos) 
10 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
(Descrever como será o sistema de monitoramento e avaliação do plano, informando quais os instrumentos e 
estratégias utilizados. Mencionar se há a participação de outros atores na avaliação (família, idoso, 
comunidade, parceiro) e de que forma se realiza, bem como a periodicidade) 
 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO,        DE                      DE  
 

ASSINATURAS 
 

RESPONSAVEL LEGAL                                                  RESPONSAVEL TÉCNICO 
 


