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Ata de nº 76. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos três dias 

do mês de julho de dois mil e dezenove, as 09 horas, nas dependências da Sala dos Conselhos no Centro 

Administrativo, situado na Rua Dom Pedro II nº 679 – Centro. A Presidente do Conselho Marilinner Martins 

de Carvalho começa a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta da reunião. A 

presidente apresentou solicitação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/Goiás, 

solicitando prorrogação de prazo para entrega da prestação de contas. O Conselho resolve deliberar a 

aprovação da prorrogação de prazo para entrega da Prestação de Contas do SENAI referente a 3ª parcela do 

Termo de Fomento, para até o dia 30/07/2019. A Secretaria Executiva do conselho informou o valor gasto 

com recursos do Fundo Municipal do Idoso para a Mobilização do Dia Mundial de Conscientização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa: R$ 8.884,85 (oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco 

centavos); apresentou também os gastos com o lançamento do Programa: Visão – Um Novo Futuro para os 

Idosos de Morrinhos da Fundação Banco de Olhos de Goiás no valor de R$ 1.186,14 (hum mil, cento e 

oitenta e seis reais e quatorze centavos). A Fundação Banco de Olhos de Goiás apresentou uma nova proposta 

e solicitou Chancela para a captação dos recursos. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Certificado 

para Captação de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos que é constituído 

de contribuições de pessoas físicas e jurídicas com objetivo de financiar Projetos novos ou inovadores às 

políticas públicas para o idoso, priorizados e aprovados pelo CMI. As pessoas físicas podem destinar até 6% 

do valor referente ao IR devido e as pessoas jurídicas até 1%. O Projeto aprovado: “VISÃO – UM NOVO 

FUTURO PARA OS IDOSOS DE MORRINHOS – 2ª ETAPA”, foi apresentado pela Entidade 

FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS, CNPJ nº 02.600.740/1000-94, tendo como objetivo a 

aplicação dos recursos nas políticas públicas de atendimento a idosos. O valor solicitado para a arrecadação 

dos recursos é de R$ 1.977.065,06 (hum milhão, novecentos e setenta e sete mil, sessenta e cinco reais e seis 

centavos). Devendo-se observar, quando da destinação, que o valor equivalente de até 20% (vinte por cento) 

da arrecadação será destinado ao Fundo Municipal do Idoso – FMI. O Pedido de Projeto de Lei e a celebração 

de Convênio com a entidade somente se efetivará com àquela que comprove ter arrecadado o recurso 

exclusivo para o referido projeto e que disponha de condições para consecução do objeto do projeto e 

atendam aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e qualquer convênio com a Administração 

Pública. A transferência será efetuada da conta do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos para a conta 

corrente específica da entidade, conforme apresentação do Plano de Trabalho e de acordo com a resolução 

do CMI. A Autorização terá validade de até 31 de dezembro de 2020 para captação de recursos, podendo 

estender por até dois anos, conforme pedido da entidade. A Fundação Banco de Olhos de Goiás apresentou 

a prestação de contas referente a 1ª parcela dos recursos repassados conforme o Plano de Trabalho, a 

prestação de contas será encaminhada para a Secretaria de Controle Interno da Prefeitura para ser analisada 

pelo Controlador Interno do Município e posteriormente aprovada pelo conselho para a liberação da 2ª 
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parcela. A entidade Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello apresentou a prestação de contas referente 

a 3ª e última parcela dos recursos recebidos referente ao termo de fomento de 2018, quer também foi 

encaminhada para a Secretaria de Controle Interno do Município. A Secretaria Executiva do Conselho 

apresentou os relatórios financeiros dos meses de abril e maio de 2019 para deliberação. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros referente as prestações de contas dos meses de Abril e Maio 

de 2019 do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos e que as despesas executadas estão de acordo com os 

gastos previstos conforme Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal do Idoso - Goiás. Foi 

apresentado ao conselho o e-mail enviado pelo Programa Parceiro do Idoso, solicitando envio de novos 

projetos para os conselhos que fazem parte do referido programa, e em anexo o Termo de Abertura – Carta 

Convite nº 001/2019 do Programa Parceiro do Idoso – Apoio aos Conselhos e Fundos Municipais dos 

Direitos do Idoso – 2019, contendo todas as orientações para a nova proposta de ação que poderá ser apoiada 

pelo programa. Após a análise de todos os documentos pelo conselho e também após análise de todos os 

projetos encaminhados ao conselho e analisando as prioridades do município. O Conselho resolve deliberar 

a aprovação da Nova Proposta de Ação que será apoiada pelo PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO - 2019, 

desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e tem como objetivo contribuir com a qualidade de vida 

de idosos em alta vulnerabilidade, promovendo e defendendo seus direitos, promovendo políticas públicas. 

A proposta é coerente com os critérios e finalidades que a legislação estabelece para utilização dos recursos 

do Fundo Municipal do Idoso. A Proposta de Ação aprovada pelo conselho e apresentada ao Programa 

Parceiro do Idoso será: “CENTRO DE CONVIVÊNCIA E REABILITAÇÃO PARA IDOSOS” – PROJETO 

MOVIMENTO E AÇÃO, desenvolvido pela Organização da Sociedade Civil - OSC “Associação Cultural 

e Educativa IBI - ACEI, CNPJ nº 12.152.878/0001-21, com sede em Morrinhos – Goiás, sito a Rua FC-05 

Quadra 07 Lote 01 – Setor Felício Chaves. O Conselho também deliberou a aprovação da responsabilidade 

do Conselho pela inclusão no Plano de Ação e no Plano de Aplicação do Fundo Municipal do Idoso de 

Morrinhos – Goiás para 2019/2020, da Proposta de Ação apoiada pelo Programa Parceiro do Idoso, 

desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e o encaminhamento da proposta para inclusão no Projeto 

de Lei Orçamentária Anual – LOA e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o ano de 2020, a 

ser examinado e aprovado pela Câmara Municipal de Morrinhos em 2020. Finalizando a pauta da reunião, 

eu Cristiane Teixeira Lima, Secretária Executiva, dato e assino a presente ata que também será assinada pela 

Presidente Marilinner Martins de Carvalho e que os Conselheiros e demais participantes relacionados 

assinarão a frequência: Aparecida Eterna Cunha de Paula, Cristiane Mendes Morais, Enilta Aparecida dos 

Santos Marques, Eulícia Vaz da Costa, Gleide Maria Barbosa, Handus Máximo Roriz, Jamil Aparecido 

Vieira da Silva, Lucas de Moura Lima e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 03 de julho 

de 2019. 
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