CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Tupanciretã/ RS
Lei n. 2.589 de 17/08/2006

EDITAL Nº 01/2021 - COMID
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO – TUPANCIRETÃ/RS
No uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 2.589 de
17 de agosto de 2006, tornam público que disponibilizarão recursos oriundos do Fundo
Municipal do Idoso — FMI, para, organizações da sociedade civil, objetivando a
viabilização de projetos voltados ao atendimento à pessoa idosa, bem como no
cumprimento da Lei Municipal n° 2.590 de 17 de agosto de 2006, a qual cria o Fundo
Nacional do Idoso de natureza contábil, com a finalidade de proporcionar os meios
financeiros necessários ao desenvolvimento das políticas públicas destinadas ao idoso.
1. Objetivo:
Seleção e financiamento de projetos que tenham por foco a política de atenção à
pessoa idosa, nos limites estabelecidos no presente Edital.
2. Linha de Financiamento – limite de recursos:
Projetos que objetivem atender de forma DIRETA as pessoas idosas, com
ênfase no fortalecimento de vínculos familiares e convivência comunitária, nas
seguintes áreas:
Área
Saúde

Categoria






Cultura, Esporte e
Lazer







Educação

Capacitar as equipes de saúde a fim de qualificar o
atendimento ao idoso em sua totalidade, melhorando a
sua independência e qualidade de vida;
Promover ações voltadas às políticas de saúde do idoso
buscando garantir os seus direitos de forma humanizada
e prioritária.
Estimular a participação social nas decisões das políticas
de saúde
Ofertar diversas e diferentes atividades físicas,
esportivas, recreativas e de lazer, adequando-as às
características e necessidades da pessoa idosa,
promovendo uma melhor qualidade de vida e
envelhecimento bem sucedido;
Ações voltadas para ofertar oficinas de convivência para
os idosos, que englobem atividades físicas, culturais,
lazer, habilidades manuais, entre outras, para promover
saúde e bem estar aos idosos;
Promover diferentes eventos durante o ano, voltados à
educação para o envelhecimento, cidadania, promoção à
saúde e qualidade de vida.

 Promover ações que articulem as leituras diferentes de
todas as faixas etárias, com ações intergeracionais entre
as Escolas de Ensino Fundamental, Escolas de Educação
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Infantil com os idosos que se encontram nos lares de
longa permanência;
 Fomentar a alfabetização de idoso que não acessaram a
escola na idade própria.

Previdência
Social e Trabalho

 Promover cursos de preparação para a Aposentadoria
visando à preparação dos trabalhadores que tem
previsão de aposentadoria, oferecendo oportunidade de
reflexão e de planejamento através da informação e da
troca de experiências
* Conforme Plano de Aplicação do FMI aprovado em 05/12/2019.

3 .Dos Recursos:









A previsão total de recursos, para contemplar os projetos aprovados é de R$
87.000,00 sendo provenientes da Conta do Fundo Municipal do Idoso - FMI.
O valor máximo de cada projeto a ser solicitado por entidade não governamental
será de até 70% do valor total estipulado acima.
Caso tenha a aprovação de mais de um Projeto o valor será dividido em partes
iguais às Entidades.
Ficam estabelecidos os percentuais de até 70% do valor total do projeto para
recursos classificados como de INVESTIMENTO e 30% recursos classificado
como de CUSTEIO;
A aquisição de equipamentos permanentes deve ser coerente com o Projeto;
Será permitida a utilização dos recursos para obras de reforma e/ou ampliação
para adequação de acessibilidade, adequação da vigilância sanitária e/ou
aquisição de veículos, para uso exclusivo do projeto.

4. Das vedações financeiras:
 É vedado custeio de funcionários públicos de todas as esferas;

 É vedado pessoas jurídicas contratar com a administração pública (em todas as
esferas) sendo excluídas da seleção.
 É vedado custeio de construção civil a título de valorização do imóvel, exceto
quando contribuirá para o beneficio do idoso (s);
 É vedado o custeio de despesas ou qualquer espécie de contratação anterior ao
recebimento do recurso pelo beneficiado do projeto;
 É vedado o pagamento de qualquer despesa que não esteja especificada no
plano de trabalho do projeto;
 É vedado o repasse de recursos do FMI, a projetos cuja entidade ou órgão
esteja inadimplente.
5. Apresentação dos projetos:

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Tupanciretã/ RS
Lei n. 2.589 de 17/08/2006

 Os projetos serão apresentados por meio do de envelope lacrado
entregue na sede da secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, com
envio de cópia em PDF para o e-mail do Conselho Municipal do Idoso,
comuitupa@gmail.com
 O projeto deverá ser formulado em folhas timbradas, devendo as páginas serem
numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da
organização da sociedade civil.
6. Documentos indispensáveis:
Todos os projetos devem ser encaminhados com a aprovação do Conselho
Municipal do Idoso, acompanhados dos seguintes documentos:
I. Oficio da Entidade assinada pelo responsável legal encaminhando o projeto;
II. Declaração de pleno e Regular funcionamento do COMID;
III. Ata com atual composição da diretoria da Entidade, acompanhado de termo de
posse;
IV. Projeto conforme modelo em anexo I;
V. Certidão Conjunta de regularidade da receita Federal e INSS;
VI. Certidão de regularidade da receita estadual e Municipal;
VII. Certidão de Regularidade do FGTS;
VIII. Certidão de regularidade de débitos trabalhistas;
IX. Regularidade junto à Vigilância Sanitária com entrega de documento
comprobatório;
X. Alvará do Corpo de Bombeiro (PPCI)
XI. Conta Bancaria específica para receber os valores.
7. Requisitos eliminatórios:
Os projetos que não atenderem ao disposto neste Edital, especialmente nos
itens 4, 5 e 6 serão eliminados por ocasião da avaliação documental e avaliação
técnica pela Comissão de Seleção.
Será concedido prazo recursal de 48 h após publicação no site da Prefeitura
Municipal e no Diário Oficial.
8. Avaliação dos projetos:
Os projetos de acordo com os itens 4, 5, e 6 deste edital serão avaliados por
uma Comissão de Seleção composta por Conselheiros(as) do COMID, conforme
Resolução nº 02/ 2021 de 03/11/2021 para essa finalidade, de acordo com os critérios
relacionados no item abaixo;
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Critérios

Pontuação

1. Observância do Edital;

10

2. Observância do Estatuto da Pessoa Idosa e Legislações
vigentes

10

3. Articulação do projeto com a rede de proteção e de
atendimento (parcerias na execução)

20

4. Mérito (intencionalidade do projeto);

20

5. Relevância e Impacto social (importância do projeto perante
a realidade local, regional e/ou estadual; transformações a
que se propõe realizar);

10

6. Previsão de sustentabilidade e continuidade do projeto

10

7. Adequação técnica e financeira.

20

No caso de empate na avaliação de projetos, será considerado como critério de
desempate o projeto que atingir maior número de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, ainda persistindo empate será realizado sorteio público.
9. Dos Prazos:
 Aprovação do edital em plenária do COMID: 03/11/2021
 Aprovação da Comissão de Seleção de Projetos do edital: 03/11/2021
 Publicação do Edital no site da Prefeitura: até 11/11/2021
 Prazo para cadastramento dos projetos: até 10/01/2021 (60 dias)
 Avaliação documental realizada pela Comissão: até 19/02
 Publicação do resultado da triagem: dia 21/02/2022
 Recurso 48h após publicação no site, com retorno aos recorrentes em no
máximo 72h;
 Análise pela Comissão de Seleção: até:26/02/2022
 Aprovação em plenária extraordinária: 28/02/2022
 Divulgação dos projetos aprovados: dia 01/03/2022 no site da Prefeitura
Municipal de Tupanciretã e Diário Oficial.
10. Dos convênios e termos de fomento:
A formalização dos convênios ou termos de fomento serão feitos a partir da
comunicação oficial a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação.
- Termo de Fomento e Conveniamento dos projetos:
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Os Termos de Fomento e Convênios serão firmados em conformidade com a
legislação vigente, e a Instruções Normativas da Contadoria e Auditoria Geral do
Estado – CAGE.
Os documentos necessários para fins de conveniamento serão solicitados após
a aprovação dos projetos.
11. Prestação de contas:





Deverá conter apresentação de relatório qualitativo/quantitativo da execução do
projeto, elaborado pelo órgão ou instituição executor, devendo este conter:
a) periodicidade trimestral e/ou de acordo com o plano de trabalho aprovado;
b) número de atendidos (as);
c) número e tipo de atendimentos;
d) descrição comparativa da situação inicial com a atual (avanços,
retrocessos ou estagnação) referente a implantação do projeto;
e) relatório financeiro simplificado contendo a destinação do recurso no
período.
O Conselho Municipal do Idoso deverá emitir parecer da execução do projeto, ao
seu final bem como realizar fiscalização independentemente da competência de
outros órgãos públicos.
12. Disposições Gerais







Os projetos que não atenderem ao disposto neste edital serão eliminados por
ocasião da avaliação;
Serão contemplados os projetos que obtiverem aprovação;
No caso de não serem apresentados projetos ou não haverem projetos
aprovados até o limite definido neste edital, por linha de financiamento, o recurso
deverá permanecer no respectivo Fundo, para ser disponibilizado em novos
editais.
A lista dos projetos aprovados e dos suplentes serão divulgados por meio do site
da Prefeitura Municipal e Diário Oficial;
Tupanciretã, 03 de novembro de 2021.

Regina Eugência Andreatta Silva
Presidente do COMID
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ANEXO I – DO EDITAL 01/2021 –
IDENTIFICAÇÃO
Órgão/Entidade Proponente

C.N.P.J.

Endereço
Cidade

U.F.

C.E.P.

DDD/Telefone

Nome do Responsável

C.P.F.

C.I./Órgão
Expedidor

Função

Cargo

Endereço

C.E.P.

Home Page:
Título do Projeto

e-mail:
Período de duração do projeto em
Execução

APRESENTAÇÃO - (limitar texto a 500 caracteres)
JUSTIFICATIVA - (limitar texto a 500 caracteres)
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - (limitar texto a 500 caracteres)
OBJETIVO GERAL - (limitar texto a 500 caracteres)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS / RESULTADOS ESPERADOS/METODOLOGIA APLICADA - (limitar
texto a 1000 caracteres)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Mês 1

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Meta 1
Etapa 1.1
Etapa 1.2
Meta 2
Etapa 2.1
Etapa2.2
QUADRO DE RECURSOS JÁ EXISTENTES PARA O PROJETO
PARCERIAS (se houver)
PREVISÃO DE CONTINUIDADE DA SUSTENTABILIDADE DO PROJETO
RECURSOS EXISTENTES PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO – (que não dependam da verba do
Projeto)
ORÇAMENTO



DESPESAS CORRENTES
Recursos Humanos

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Tupanciretã/ RS
Lei n. 2.589 de 17/08/2006
Nº

Descrição

01

Ex:
Coordenador

Quantidade

Nº meses
ou
Nº horas/mês

Valor Unitário
(mês ou hora)

Valor Total

...
Total

Nº
01

Material de Consumo
Descrição
Unidade
Ex.: Material de
limpeza

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

...
Total


DE CAPITAL

Nº
01
...

Material Permanente
Descrição
Ex.: Computador

Unidade

Quantidade

Valor Unitário

Valor Total

Total
VALOR TOTAL DO PROJETO: R$.....
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)


CONCEDENTE: Depende dos projetos apresentados e se vamos desembolsar em parcelas ou
uma vez só.



Meta
1

1º mês
R$.....

2º mês

3º mês

4º mês

5º mês

6º mês

Meta

7º mês

8º mês

9º mês

10º mês

11º mês

12º mês

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (Solicita-se atenção a este item, pois seus resultados deverão
integrar a Prestação de Contas).

Cidade, ............................................
Assinatura do responsável pela Instituição ou orgão
governamental

