Conselho Municipal do Idoso
Leis Municipais nº2. 186/01 de 28/08/2001 e nº3. 035/09 de 04/02/2009
Fones 17- 3542.1042, 17- 3542.1964
Sede Rua 28 de Outubro nº385 Centro Novo Horizonte, Estado de São Paulo.

Resultado da Análise dos Recursos pela Comissão de Seleção do Edital de Chamamento
Público nº 01/2017 para Termo de Colaboração nº001/2017
A Comissão de Seleção, nomeada através da Resolução Conjunta nº01 de 17/10/2017 do
CMDCA e CMI, torna publico o Resultado da homologação da analise dos recursos, dos quais
não houve recursos contra as interposições, sendo assim, o resultado do Edital de
Chamamento Público nº001/2017 para o Termo de Colaboração nº001/2017 fica analisado nos
seguintes termos:
As parcerias e os convênios a que alude o item 1,1. 1 terão por objetivo o desenvolvimento de
atividades ou ações que estejam em conformidade com a Lei 13.019/14, a) De Assistência
Social: Ações de Proteção Social Especial de Alta Complexidade de acordo com a Política
Nacional de Assistência Social, a Resolução nº109/09 – Serviço de Acolhimento Institucional na
modalidade “ abrigo Institucional” para idosos com característica que acolhe idosos com
diferentes necessidades e graus de dependência.
Período: 08 ( oito) meses a partir da data da assinatura do Termo.
Organização da Sociedade Civil com proposta analisadas e validada para a próxima etapa do
Chamamento Publico:
Lar de Velhice Maria de Souza Spinola R$82.000,00 (oitenta e dois mil reais) Serviço
especializado na Proteção Social de Alta Complexidade para idosos de ambos os sexos com
idade de 60( sessenta) anos ou mais. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de
capacidade para a realização de atividades da vida diária, desenvolver condições para a
independência e o auto cuidado ; promover o acesso à renda para aqueles que ainda não
possuem; promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;
promover atividades físicas diárias; promover atividades manuais e de lazer e promover e
resgatar a autoestima através de voluntários da beleza.

Novo Horizonte, 14 de Dezembro de 2017.

Maria Aparecida Crivelaro Jurca Mauri
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

