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Ata de nº 82. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos onze dias 

do mês de março de dois mil e vinte, as 15horas, 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 iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença e logo depois deu-se início a pauta do dia. 

A Secretaria Executiva do Conselho apresentou solicitação de prorrogação do Plano de Trabalho da entidade 

Fundação Banco de Olhos de Goiás referente ao Termo de Fomento nº 010/2019. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação da prorrogação do PLANO DE TRABALHO referente ao TERMO DE FOMENTO 

Nº 010/2019, de 15 de fevereiro de 2019, prorrogando o período de vigência para 31 de maio de 2020.                           

O Termo de Fomento ainda está em execução e o Plano de Trabalho está em anexo a resolução. Foi 

apresentado ao conselho a solicitação de inscrição da entidade Lar Vicentino Padre Lino José Correr – 

Projeto de Assistência domiciliar, fornecendo aos idosos e suas famílias que são pessoas carentes, 

alimentação, moradia, vestuário, medicamentos, pagamento de energia elétrica, água, prestando orientação 

espiritual, efetiva e financeira. O Conselho resolve deliberar a aprovação do pedido de inscrição da entidade 

LAR VICENTINO PADRE LINO JOSÉ CORRER, CNPJ nº 01.789.072/0001-22, com sede na Rua Cel. 

João Lopes Zedes nº 444 – Setor Centro, Morrinhos – Goiás, e está registrada no Conselho Municipal do 

Idoso de Morrinhos-GO sob o número 012, desde 10 de março de 2020. Apresente inscrição é válida pelo 

período de 02 (dois) anos. A entidade executa o seguinte serviço: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL 

BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, e tem por finalidade a 

prevenção de agravos que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais. Visa a garantia 

de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 

participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas idosas, a partir de suas necessidades e 

potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de risco, a exclusão e o isolamento. O serviço 

deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas idosas aos serviços de convivência e fortalecimento 

de vínculos e a toda a rede socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, 

trabalho, saúde, transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade. Desenvolve ações 

extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na qualidade de 

vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter preventivo do serviço.              

A entidade Associação Cultural e Educativa IBI – ACEI apresentou a prestação de contas referente ao Termo 

de Fomento nº 025/2019 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Conselho revolve deliberar a 

aprovação da Prestação de Contas total dos recursos recebidos pela entidade Associação Cultural e 

Educativa IBI - ACEI, CNPJ: 12.152.878/0001-21, com sede em Morrinhos-Goiás na Rua FC-05 Quadra 

07 Lote 01 – Setor Felício Chaves, referente ao Projeto: “Movimento e Ação/ Centro de Convivência para 

Idosos, com atendimento maior ao idoso no desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de 

envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos 
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vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. O valor da 

Prestação de Contas Total é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que foram aplicados conforme o Plano 

de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 025/2019, de 25 de junho de 2019 e Lei nº 3.434, de 

23 de maio de 2019. A Comissão de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação do CMI, o 

Controle Interno do Município e o Gestor da Pasta, avaliaram a prestação de contas e constataram que os 

documentos apresentados encontram-se de acordo com as regras estabelecidas no convênio. Alguns projetos 

sociais solicitaram chancela para a arrecadação de recursos, e alguns foram chancelados: 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%. Os 

Projetos aprovados: “Centro Dia Antônio Teodoro” - Centro de Cuidados Diurnos Destinados à Oferta de 

Cuidados para Pessoas Idosas com Algum Grau de Vulnerabilidade ou Dependência, foi apresentado pela 

Entidade Assistência Cultural e Filantrópica Evangélica BETESDA, CNPJ nº 02.504.302/0001-22, tendo 

como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas públicas de atendimento a pessoa idosa. O valor 

solicitado para a arrecadação dos recursos é de R$ 515.950,00 (quinhentos e quinze mil, novecentos e 

cinquenta reais), “Lar Espírita José Passos, “Acolhimento Institucionalizado de Longa Permanência com 

Assistência Integral à pessoa Idosa em Regime de Internato, Garantindo Promoção e Amparo”. (Custeio 

parcial da folha de pagamento de recursos humanos do Lar Espírita José Passos), o qual foi apresentado pela 

entidade: CENTRO ESPÍRITA LUZ E CARIDADE, CNPJ: 01.175.132/0001-17, com sede em Morrinhos-

Goiás, na Praça Raul Nunes nº 70 – Centro e o projeto na Rua CP-3 esquina com Rua CP-4 Quadra 05 Lote 

01 – Setor Cristina Park. O valor solicitado para a arrecadação dos recursos é de R$ 298.000,00 (duzentos e 

noventa e oito mil reais) e  “ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA VIDA E MOVIMENTO SAUDÁVEL”, 

apresentado pela Entidade ASSISTÊNCIA INFANTIL DONA LOURDES DE MELLO, CNPJ nº 

02.666.550/0001-70, com sede na Rua Barão do Rio Branco esquina com Rua Piaui – Setor Centro e o 

projeto nas Praça Nossa Senhora do Carmo nº 16 – Setor Centro – Morrinhos-GO. O valor solicitado para a 

arrecadação dos recursos é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 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 ou Termo de Fomento 

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 
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validade de 02 (dois) anos, período de 10/03/2020 a 10/03/2022 para a captação de recursos, podendo 

estender por até dois anos, conforme pedido da entidade. Foram agendados visitas nas entidades: Lar 

Vicentino Padre Lino José Correr e Associação Cultural e Educativa IBI – ACEI. 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: Enilta Aparecida dos Santos Marques, Eulícia Vaz da Costa, Gleide 

Maria Barbosa, Handus Máximo Roriz, Jamil Aparecida Vieira da Silva, Janio Batista dos Santos, Lorrany 

Karla Soares P. Oliveira, Lucas de Moura Lima e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 11 

de março de 2020. 

 

 

  


