
SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA IDOSO
CONSELHO DE DIREITOS DO IDOSO

 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos três (03) dias do março do ano de dois mil e vinte e um (2021), às catorze horas
(14h), foi realizada virtualmente por teleconferência através do aplicativo Google Meet a
2ª Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI/DF,
conforme a seguinte pauta: ITEM I- Abertura; Item II- Justificativa de ausência dos (as)
Conselheiros (as); ITEM III- Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do CDI/DF,
realizada no dia 03/02/2021; ITEM IV- Aprovação da Resolução nº 158/2021-CDI/DF
que altera a Resolução nº 16/2012 (Regimento interno do CDI/DF); ITEM V- Aprovação
da Resolução nº 159/2021-CDI/DF que altera a Resolução nº 40/2013-CDI/DF, que define
os procedimentos para o registro das entidades não-governamentais, bem como da
inscrição dos programas, projetos e serviços das entidades governamentais e não-
governamentais de atendimento e assistência à pessoa idosa no Conselho dos Direitos do
Idoso do Distrito Federal; ITEM VI- Discussão de assuntos diversos e ITEM VII-
Encerramento. Participaram da presente reunião os conselheiros representantes do
Governo: SUELI FRANCISCA VIEIRA, conselheira titular, representante da Secretaria
de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal; DÉBORA BRASIL MIRANDA,
conselheira titular, representante da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; LEONARDO
AUGUSTO ABREU COSTA, conselheiro titular, representante da Secretaria de
Economia do Distrito Federal; LEONARDO LINO DE SOUZA, conselheiro titular,
representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal; SIDNEY ALMEIDA
JÚNIOR, conselheiro titular, representante da Secretaria de Estado de Transporte e
Mobilidade; PABLO BOMTEMPO DE CARVALHO, conselheiro suplente, representante
da Secretaria de Estado Desenvolvimento Social; REGINALDO DE BARROS
MIRANDA JÚNIOR, conselheiro titular, representante da Secretaria de Estado de
Segurança Pública; BIANCA COBUCCI ROSIÈRE, conselheira titular, representante da
Defensoria Pública Geral do Distrito Federal; e os conselheiros representantes da
sociedade civil: LUCILENE CARVALHO SANTOS VAZ, nova conselheira titular,
representante da Associação Obra Social Santa Isabel; MARIA DE LOURDES DA
SILVA SEVERINO, conselheira titular, representante da Associação dos Idosos de
Taguatinga; MARTA AMÉLIA MARAZZO, conselheira titular, representante do Lar
Batista Canaã; GEOVANIA MARIA GONÇALVES SOARES, conselheira titular,
representante do Instituo de Integridade Lar dos Velhinhos Maria Madalena; MAURO
MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS, conselheiro titular, representante da Ordem dos
Advogados do Brasil; OTÁVIO DE TOLEDO NÓBREGA, conselheiro titular,
representante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia; KARLA DE SOUSA
ARAÚJO, conselheira titular, representante do Instituto Brasileiro de Direito de Família.
Item I- Abertura. O presidente do CDI/DF, Mauro Moreira de Oliveira Freitas, agradeceu
a participação virtual dos conselheiros por meio de videoconferência e solicitou o apoio e
contribuição de todos para um bom desempenho dos trabalhos deste Conselho. Item II-
Justificativa de ausência dos (as) Conselheiros (as). O presidente informou que os
conselheiros: Reginaldo de Barros Miranda Júnior, Nathalia Kristina Beserra Cavalcante
Dias e Karla de Sousa Araújo. Item III- Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária do
CDI/DF, realizada no dia 03/02/2021.O presidente informou que a ata foi enviada
antecipadamente por e-mail aos conselheiros que submetida a votação, foi aprovada por
unanimidade. ITEM IV- Aprovação da Resolução nº 158/2021-CDI/DF que altera a
Resolução nº 16/2012 (Regimento interno do CDI/DF). O presidente informou que a
minuta desta resolução foi enviada antecipadamente por e-mail aos conselheiros que
submetida à vo tação e aprovada por unanimidade. ITEM V- Aprovação da Resolução nº
159/2021-CDI/DF que altera a Resolução nº 40/2013-CDI/DF, que define os
procedimentos para o registro das entidades não-governamentais, bem como da inscrição
dos programas, projetos e serviços das entidades governamentais e não-governamentais de
atendimento e assistência à pessoa idosa no Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito
Federal. O presidente informou que a minuta desta resolução foi enviada antecipadamente
por e-mail aos conselheiros que submetida a votação, foi aprovada por unanimidade.
ITEM VI Discussão de assuntos diversos. O presidente do CDI/DF informou que oficiou o
Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa solicitando a viabilização
junto ao Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa-CNDI de um Curso de
Capacitação para os novos 32 (trinta e dois) conselheiros titulares e suplentes do CDI/DF
e das 03(três) servidoras da Secretaria Executiva do CDI/DF, nas áreas de conhecimento:
Políticas Públicas; Orçamento Público; Finanças Públicas; Gestão do Fundo dos Direitos
do Idoso; Fiscalização nas Instituições de Longa Permanência para Idosos, Serviços de
Convivência para Idosos e em Centros-Dia e Oficina Abrigada de trabalho, bem como de
consultoria para noções de elaboração de normativos voltados para a pessoa idosa
(resoluções, editais, projetos, programas etc.) e o CNDI solicitou que a solicitação deste
curso fosse submetida à aprovação deste Colegiado, o que foi aprovado por unanimidade.
Informou, ainda, que as Comissões Permanentes do CDI/DF se reuniram durante o mês de
Fevereiro/2021 e concedeu a palavra para os Coordenadores destas Comissões falarem
sobre as deliberações destas reuniões. Como a coordenadora da Comissão de Políticas
Públicas, Nathalia não estava presente foi concedida a palavra à Secretária Executiva, do
CDI/DF, Cirlania Mota que informou que a reunião desta Comissão foi realizada
virtualmente no dia 09/02/2021 e foi deliberado o Acompanhamento das ações de saúde
voltadas ao enfrentamento a Covid para a população idosa (processo SEI à SES acerca da
vacinação ao público idoso residentes e não residentes de ILPI); Acompanhamento mensal
dos casos de Covid nas ILPIs; Acompanhamento de mapa da violência contra a pessoa
idosa, com o levantamento de quantidade de denúncias realizadas em 2020, nos órgãos de
proteção (DECRIN, CJI, PROJID, Ouvidoria da Presidência - Disque 100,

DPDF), bem como resolutividade/ encaminhamentos realizados à cada denúncia e retorno
ao demandante e Acompanhamento de ações, projetos e programas para o público idoso
propostas por cada Secretaria representada no Conselho e solicitou à Secretaria Executiva
do CDI/DF o envio de Ofícios às Secretarias que não responderam o processo sobre o
mapeamento de ações, projetos e programas para o público idoso; Ofícios à DECRIN,
Central Judicial do Idoso, PROJID, Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e
Defensoria Pública Geral do Distrito Federal, solicitando levantamento da quantidade de
denúncias de violência contra idosos realizadas no ano de 2020 nos órgãos de proteção,
bem como resolutividade/ encaminhamentos realizados aos casos e retorno ao
demandante; Ofício à SEDES sobre o quantitativo de idosos aguardando na lista de
interesse por vaga em acolhimento institucional, com as especificações por grau de
dependência, sexo, RA e data de inclusão na lista e Ofício à Secretaria de Educação sobre
informações de “Ações e Projetos para o público idoso”. A coordenadora da Comissão de
Normas, Bianca Rosiere, informou que a reunião desta Comissão foi realizada
virtualmente no dia 11/02/2021, e foi deliberado propor alterações da Resolução nº
16/2012-CDI/DF e Resolução nº 40/2013- CDI/DF, e submeter à aprovação deste
Colegiado na 2ª Reunião ordinária do CDI/DF e solicitou que a Secretaria Executiva do
CDI/DF aguardasse até o dia 21/02/2021 para recebimento de eventuais sugestões para as
minutas destas resoluções; Incluísse como itens de pauta a discussão/deliberação e
votação destas minutas de resoluções; Enviasse estas minutas de resoluções para os
conselheiros para pudessem analisar e propor eventuais alterações e; Colher informações
da Assessoria Parlamentar da Sejus sobre os projetos de lei em andamento relativos aos
idosos do Distrito Federal. O coordenador da Comissão de Orçamento, Financiamento e
Gestão do FDI/DF e Conselho de Administração do FDI/DF, Leonardo Costa, informou
que no dia 23/02/2021 foi realizada virtualmente a reunião desta Comissão e foi
deliberado conceder o prazo até o dia 09/03/2021 para que os membros desta Comissão
enviassem por e-mail contribuições para a proposta de Resolução nº 157/2021-CDI/DF,
que regulamenta o Banco de Dados de Projetos do FDI/DF e a respeito do Edital de
Chamamento Público nº 01/2021-CDI/DF, o qual tratará da seleção de projetos a serem
financiados pelo Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal, no biênio 2021/2023,
mediante autorização para captação de recursos a serem discutidos e deliberados na 2ª
Reunião desta Comissão no dia 16/03/2021 para posterior aprovação do CDI/DF.
Destacou, ainda, que a Secretaria Executiva do CDI/DF providenciou o envio de vários
ofícios aos principais jornais, Tv’s e rádios de Brasília divulgando a Cartilha de Doação
do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal e solicitando uma entrevista do
presidente do CDI/DF nestes canais de comunicação para falar sobre este Conselho e
detalhes sobre o FDI/DF; enviou Ofício Circular aos Secretários solicitando a divulgação
desta Cartilha e enviou ofícios aos presidentes da CEB e CAESB como forma de
divulgação desta Cartilha bem como a possível inserção sobre informações de doações
para o FDI/DF nas contas de água e energia. Informou, ainda, que a Secretaria Executiva
solicitou a confecção de mil exemplares desta Cartilha pela SEJUS/DF para a realização
de uma campanha mais ampla este ano, incluindo visitas aos empresários e órgãos do
Distrito Federal, divulgando o FDI/DF. A coordenadora da Comissão de Fiscalização,
Marta Amélia, informou que a reunião desta Comissão foi realizada virtualmente no dia
26/02/2021, quando a conselheira suplente Angela Sacramento, representante da
Secretaria de Saúde, fez uma apresentação sobre orientações de como proceder nas
fiscalizações nas ILPI’S e nos CCI’S, e que esta Comissão recebeu requerimentos de
registro de seis ILPI’S e três CCI’S e fez um cronograma de fiscalizações para o mês de
março, mas que em virtude da publicação do Decreto nº 41840, de 26/02/2021 e Decreto
nº 41842, de 26/02/2021 restringindo algumas atividades do Governo do GDF, devido ao
agravamento da pandemia do COVID-19, a Comissão considerou prudente suspender as
fiscalizações. A conselheira Angela Sacramento sugeriu que fossem feitas avaliações
quinzenais sobre o cenário dos casos dessa doença no Distrito Federal para decidirem
como será o retorno das fiscalizações por parte do CDI/DF. A conselheira Débora Brasil
enfatizou que é preciso ter prudência nas ações fiscalizatórias nas ILPIS diante do atual
quadro dessa pandemia e sugeriu que fosse utilizado o meio virtual como forma de
fiscalizar as atividades nas ILPI’S. Diante das ponderações das referidas Conselheiras, foi
aprovado, por unanimidade, que na próxima reunião da Comissão de Fiscalização, no dia
17/03/2021, será feita uma nova avaliação sobre a pandemia e que, na 3ª Reunião
Ordinária do CDI/DF, no dia 07/04/2021, será deliberado sobre a retomada das
fiscalizações ou prorrogação do prazo de vencimento dos registros vencidos das ILPI’s
enquanto que os registros e inscrições de programas dos CCI’s com validade até
30/04/2021, serão prorrogados por prazo indeterminado, pois as fiscalizações somente
serão retomadas quando retornar as atividades presenciais dos idosos nos CCI’s. A
coordenadora da Comissão Eleitoral, Geovania Gonçalves informou que apenas a
Universidade Católica de Brasília enviou os documentos para inscrição e manifestou
interesse em concorrer a uma vaga a ser preenchida por uma Instituição de Ensino
Superior com Programa de Atendimento aos Idoso no CDI/DF, sendo que esta Comissão
realizou a 1ª Reunião no dia 02/03/2021 e julgou referida Instituição como habilitada,
destacando que a Assembleia de Eleição será realizada no dia 22/03/2021. O presidente
Mauro Freitas concedeu a palavra ao conselheiro Otávio Nóbrega, representante da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia-SBGG, o qual se disponibilizou a falar
sobre o Alzheimer e suas consequências na sociedade, abordando a gravidade dessa
doença e mostrando o cenário nos EUA, onde entre os anos de 2000 a 2017 verificou-se
redução dos casos de óbito por doenças cardíacas em 9% mas, por outro lado, houve
aumento de 145 % de mortes resultantes de Alzheimer. Que em 2019 o Alzheimer já era a
sexta causa de morte nos EUA. Que o impacto financeiro global com as demências, em
2018, chegou a 50 milhões Dólares, tendo uma previsão de 82 milhões em 2030 e 152
milhões em 2050, quase o triplo que se gasta hoje, não apenas gastos governamentais nos
EUA, que na atualidade se gasta 1 trilhão e em 2030 com o progredir da doença se gastará
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2 trilhões, o que dá uma ideia da magnitude do problema que teremos que enfrentar e nos
adaptar. ITEM IX-Encerramento. O presidente Mauro Freitas agradeceu a apresentação do
conselheiro Otávio Nóbrega, dando por encerrada a presente reunião. Nada mais havendo
a tratar, eu, Cirlania Mota Alexandrino, Secretária Executiva do Conselho dos Direitos
dos Idosos do Distrito Federal, lavrei esta ata que vai assinada por mim e pelo presidente
deste Conselho. Brasília/DF, 03 de março de 2021. MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA
FREITAS, Presidente do Conselho, dos Direitos do Idoso do Distrito Federal; CIRLANIA
MOTA ALEXANDRINO, Secretária Executiva do CDI/DF.

RESOLUÇÃO N° 157, DE 07 DE ABRIL DE 2021
Regulamenta o Banco de Projetos do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito Federal-FDI/DF
do Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal- CDI/DF.
Considerando o art. 230 da Constituição Federal que assegura a participação da comunidade na
defesa da dignidade e bem-estar da pessoa idosa;
Considerando que a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso - determina que
os direitos da pessoa idosa são deveres da família, da sociedade e do Estado, e que o dispositivo
regulamenta como as Organizações da Sociedade Civil devem atuar para garantir os direitos da
pessoa idosa;
Considerando a Lei nº 3822, de 08 de fevereiro de 2006, que estabelece a política de proteção à
pessoa idosa;
Considerando o art. 3º da Lei 12.213, de janeiro de 2010, que estabelece a possibilidade de
dedução do imposto de renda devido para o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso em até 1%
(um por cento) para pessoas jurídicas;
Considerando a Instrução Normativa RFB nº 1131, de 20 de fevereiro de 2011 e a Lei nº
13.797, de 3 de janeiro de 2019, que estabelece a possibilidade de dedução do imposto de renda
devido para os Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos do Idoso até o montante
de 6% (seis) por cento para pessoas físicas, poderá ser deduzida até o percentual de 3% (três por
cento) aplicado sobre o imposto de renda devido apurado na declaração;
Considerando a Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011, que criou o Conselho dos Direitos do
Idoso do Distrito Federal-CDI/DF;
Considerando a vigência da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabeleceu novo
regime jurídico para a celebração das parcerias entre a Administração Pública e as
Organizações da Sociedade Civil;
Considerando o Decreto nº 37843, de 13 de dezembro de 2016, que regulamenta a aplicação da
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, para dispor sobre o regime jurídico das parcerias
celebradas entre a administração pública distrital e as organizações da sociedade civil no âmbito
do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 38.958, de 29 de março de 2018, que regulamenta a Lei
Complementar nº 865, de 27 de maio de 2013, que dispõe sobre o Fundo dos Direitos do Idoso
do Distrito Federal;
Considerando, portanto, a necessidade de regulamentar o Banco de Projetos do Fundo dos
Direitos do Idoso do Distrito Federal.
O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de suas atribuições previstas na Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e de acordo com a
decisão de sua plenária proferida durante a 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 07 de abril de
2021, resolve:
Art. 1º Fica regulamentado o Banco de Projetos do Fundo dos Direitos do Idoso do Distrito
Federal- FDI/DF, nos termos desta Resolução.

CAPÍTULO I - DAS DESTINAÇÕES
Art. 2º As pessoas físicas ou jurídicas poderão destinar recursos financeiros ao Fundo dos
Direitos do Idoso do Distrito Federal-FDI/DF por meio de depósito ou transferência bancária na
conta do FDI/DF.
§1º. Os contribuintes poderão efetuar destinações ao FDI/DF, com dedução do imposto de
renda, não podendo ultrapassar o montante de 6% (seis por cento) do valor devido se tratando
de pessoas físicas nos termos do art. 9º e art. 55 da Instrução Normativa RFB nº 1131, de 20 de
fevereiro de 2011,a doação de que trata o caput deste artigo poderá ser deduzida até o
percentual de 3% (três por cento) aplicado sobre o imposto de renda devido apurado na
declaração e 1% (um por cento) para pessoas jurídicas, nos termos do parágrafo único do art. 3º
da Lei Federal 12.213 de 20 de janeiro de 2010.
§2°. Quando da destinação efetivada, ficará o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito
Federal e a Secretaria à qual o CDI/DF estiver vinculado responsáveis por informar à Secretaria
da Receita Federal o nome e o número do CPF ou CNPJ do destinador, bem como o valor
destinado, conforme normatização vigente.
Art. 3º As destinações poderão ser feitas a projetos específicos, desde que aprovados e
constantes no Banco de Projetos do FDI/DF, sendo necessário, neste caso, a indicação pelo
destinador do projeto a ser beneficiado, ou ainda, poderá ser realizada diretamente ao FDI/DF.
§1º. Quando a destinação for inespecífica, os recursos comporão o montante do FDI/DF-Fonte
100, que terá seu repasse normatizado por deliberação do CDI/DF conforme este Regulamento
e os editais de chamamento público específicos.
§2º. O valor da destinação poderá financiar o projeto escolhido total ou parcialmente, sendo
que, quando parcial, o financiamento poderá ser completado por outros destinadores ou por
recursos inespecíficos do FDI/DF.
§3º. No caso de destinações específicas a projetos de titularidade de Organização da Sociedade
Civil (OSC), a transferência dos recursos será efetivada mediante formalização de Termo de
Fomento, com inexigibilidade de chamamento público nos termos do caput do art. 31 da Lei
Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e Decreto nº 37843, de 13 de dezembro de 2016, e
dar-se-á em conta corrente específica do projeto no Banco de Brasília-BRB, a ser informada pela
OSC, a qual deverá prestar contas dos recursos financeiros recebidos, com observância às
normas do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

§4ºNos casos de destinação específica a projetos de titularidade das organizações
governamentais, a transferência de recursos será efetivada mediante descentralização do
recurso financeiro através da formalização de Convênio.

Art. 4º Serão redirecionados ao FDI/DF, necessariamente, os valores decorrentes de:

I - rendimentos das aplicações financeiras das destinações aos projetos do Banco de Projetos
do FDI/DF;

II - saldos inferiores ao valor equivalente a 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo federal
vigente, quando do término da validade do projeto no Banco de Projetos FDI/DF, desde que
o proponente do projeto não possua outro projeto vigente no Banco de Projetos FDI/DF para
a qual o recurso possa ser redirecionado;

III - extinção da Organização da Sociedade Civil proponente ou encerramento das atividades
propostas no projeto constante no Banco de Projetos FDI/DF;

IV - devolução do recurso em razão da não execução, total ou parcial, de parcerias
celebradas;

V - recursos originários do percentual de 10% retidos das destinações incentivadas do
imposto de renda ao Banco de Projetos.

CAPÍTULO II - DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Art. 5º Para inclusão no Banco de Projetos do FDI/DF, o projeto deverá ser apresentado por
OSC ou Órgãos/Entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, desde que executem
ações voltadas à garantia dos direitos da pessoa idosa no Distrito Federal.

§1°. O proponente do projeto deverá ser, necessariamente, o seu executor.

Art. 6º O CDI/DF receberá, nas datas previstas em chamamentos públicos lançados com
periodicidade mínima bienal, projetos voltados ao atendimento das pessoas idosas, os quais
serão analisadas pelo Conselho e, após aprovadas, irão compor o Banco de Projetos do
FDI/DF.

§1º. Os projetos deverão ser apresentados em conformidade com os modelos constantes nos
Anexos II, III, IV e V da presente Resolução e acompanhados da relação de documentos
constantes no Anexo I.

§2º. O projeto a ser apresentado deverá ter como valor mínimo o equivalente a 30 (trinta)
vezes o valor do salário-mínimo federal vigente, sendo que do total de recursos captados
diretamente pelas OSCs ou pelos órgãos da administração pública direta e indireta por meio
do Certificado de Autorização para Captação (CAC), 10% (dez por cento) deverão ser
retidos para compor o montante inespecífico do FDI/DF.

§3°. Os valores dos itens constantes no Plano de Aplicação do projeto apresentado deverão
ser justificados.
Art. 7º Os projetos apresentados ao Banco de Projetos do FDI/DF deverão contemplar
objetivos que beneficiem a população idosa, comprovados por meio do Plano de Trabalho,
visando a garantia, a promoção e a efetivação dos direitos da população idosa previstos no
Estatuto do Idoso, e se enquadrar em ao menos uma das seguintes áreas de atuação:
I - programas voltados à Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994);
II - programas de proteção social básica e especial de média e alta complexidades voltadas à
pessoa idosa, em especial as que estejam em situação de risco pessoal e vulnerabilidade
social, em conformidade com a Resolução nº 109/09 do CNAS, que aprova a Tipificação
Nacional dos Serviços Socio assistenciais, tais como as seguintes modalidades de
atendimento: centro de convivência, centro de cuidados diurno, casa lar, oficina abrigada de
trabalho, atendimento domiciliar e outras formas de atendimento, conforme art. 17 do
Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019;
III - desenvolvimento de programas, campanhas e projetos de comunicação, divulgando
ações de defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa;
IV - promoção da cultura de valorização, respeito e cuidado da pessoa idosa no que se refere
ao envelhecimento ativo e à pessoa idosa em processo de fragilização e frágeis no âmbito da
família, da sociedade, da comunidade e do Estado;
V - desenvolvimento de projetos complementares à política de educação, com a criação de
novas tecnologias que capturem as tradições culturais e os processos de aprendizagem da
pessoa idosa, a fim de produzir a potencialização do conhecimento acumulado, bem como
do intercâmbio intergeracional;
VI - promoção da acessibilidade, sustentabilidade e mobilidade urbana, que buscam a
melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, por meio da adequação de ambientes na
cidade, nos equipamentos, instituições filantrópicas e residências destinadas especificamente
à pessoa idosa;
VII - apoio às Instituições de Longa Permanência para Idosos do Distrito Federal;
VIII - projetos que atendam às demandas oriundas das conferências municipais dos direitos
da pessoa idosa e da avaliação e diagnóstico levantados pelo CDI/DF para a política distrital;
IX - construção, ampliação, reformas e reparos de instalação física na Instituição, para
execução de um dos objetos acima relacionados.
X - Pesquisa qualitativa e/ou quantitativa que levante e diagnostique dados relativos às reais
condições das pessoas idosas do Distrito Federal, oferecendo subsídios técnicos para
formulações de políticas públicas com foco em fatores psicossocias, físicos, tecnológicos e
financeiros.
Art. 8º O projeto a ser apresentado deverá atender público idoso ou segmento cuja atuação
contemple prioritariamente o segmento idoso, os quais estarão devidamente identificados no
projeto.
§1º. A ação proposta deve ter abrangência distrital.
§2º. O proponente ou seu projeto deve possuir registro no CDI/DF e/ou, no caso de projetos
afins, no conselho deliberativo da pasta de governo pertinente (Assistência Social, Saúde,
Cultura, ou outra).
Art. 9º A inscrição do projeto no Banco de Projetos do FDI/DF dar-se-á por numeração
sequencial, conforme ordem de aprovação das propostas, e com seu financiamento
condicionado à disponibilidade orçamentária do FDI/DF.

PÁGINA 168 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 68, TERÇA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

giovana.oliveira
Realce


