
Art. 4º A fiscalização realizada pelo CDI/DF do funcionamento dos órgãos
governamentais e não-governamentais de atendimento ao idoso, bem como a gestão de
recursos e desempenho de programas e projetos aprovados pelo Conselho; a
fiscalização da criação, da instalação e da manutenção das instituições de atendimento
ao idoso, e a fiscalização das ações governamentais e não-governamentais na execução
da Política Distrital do Idoso; continuarão sendo realizadas, mesmo durante o período
de restrição, em virtude da pandemia da COVID-19.
§ 1º A escala de atendimento e fiscalização deve prever a vedação, nas equipes
presenciais, de pessoas consideradas do grupo de risco, conforme descrito no Plano de
Contingência da Secretaria de Estado de Saúde, observando-se o disposto no § 6º, do
art. 1º, do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021.
Art. 5º Devem ser adotados os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado
Justiça e Cidadania, bem como o protocolo sanitário de atendimento, com a previsão de
uso de máscaras por conselheiros, servidores, colaboradores e atendidos, mantendo o
distanciamento social na sede do CDI/DF.
Art. 6º As medidas previstas nesta Portaria poderão ser reavaliadas a qualquer momento.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PARA IDOSO
CONSELHO DE DIREITOS DO IDOSO

 

RESOLUÇÃO Nº 158, DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera os artigos 1º, caput; 3º; 5º, parágrafos 1º, 2º e 6º, e inclui o parágrafo 11; 10,
caput; 13, caput e parágrafo 2º; e 17, caput; da Resolução n.º 16, de 29 de março de
2012.

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições estabelecidas na Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e tendo em
vista deliberação qualificada do Plenário do Conselho, em sua 2ª Reunião Ordinária,
de 03 de março de 2021, resolve:

Art. 1º A Resolução nº 16, de 29 de março de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

TÍTULO I

DA FINALIDADE E DA COMPETÊNCIA

Art. 1º O Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal – CDI/DF, com sede e
foro no Distrito Federal, órgão de caráter paritário, consultivo e deliberativo,
vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal,
conforme o Decreto nº 39.807, de 07 de maio de 2019, criado pela Lei Nº 218, 26 de
dezembro de 1991, alterado pela Lei nº 4.602, 15 de julho de 2011, tem por
finalidade elaborar as diretrizes para a formulação e implementação da Política
Distrital do Idoso, bem como acompanhar, fiscalizar, participar da coordenação,
supervisionar, avaliar e deliberar sobre as políticas e ações voltadas para o idoso no
Distrito Federal, em consonância com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, e
especificamente:

CAPÍTULO II
DO MANDATO E DA ELEIÇÃO

Art. 3º Os representantes de que trata o inciso I do artigo anterior, e seus respectivos
suplentes, serão indicados pelos titulares dos órgãos, trinta dias antes do término dos
mandatos, permitida somente uma recondução por igual período.
Art. 5º ........................................................
§ 1º Até que seja instituído o Fórum Distrital Permanente do Idoso, a eleição será
convocada pelo CDI/DF, por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal, noventa dias antes do término do mandato dos seus representantes, sendo o
processo eleitoral regulamentado pelo CDI/DF.
§ 2º. A eleição das organizações da sociedade civil será realizada pelo menos 60 dias
antes do final do mandato.
§ 6º. Para participar do processo eleitoral as instituições não-governamentais que
ofertem as seguintes modalidades de atendimento, devem estar devidamente
registradas no Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal:
a) acolhimento institucional para pessoas idosas em Instituições de Longa
Permanência, Casa-Lar ou serviço de acolhimento em repúblicas;
b) proteção social especial em Centros – Dia e oficina abrigada de trabalho;
c) serviços de convivência, como centros de convivência e associações de idosos.
§ 11º. A secretaria a qual o CDI/DF está vinculado deverá disponibilizar acesso ao
Sistema Eletrônico de Informação-SEI a todos os conselheiros do CDI/DF

SEÇÃO I
DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Art. 10 O Presidente e Vice-Presidente do CDI/DF serão eleitos pela maioria
absoluta de seus membros, para cumprirem mandato de dois anos, sendo o processo
eleitoral de escolha definido em regulamento próprio, aprovado por meio de
Resolução.

SEÇÃO I
DO PLENÁRIO

Art. 13. O Plenário reunir-se-á mensalmente, de fevereiro a dezembro, e,
extraordinariamente, por convocação do Presidente ou a requerimento da
maioria simples de seus membros, mediante pauta a ser encaminhada aos
Conselheiros com antecedência mínima de dez dias úteis para conhecimento,
sugestões e aprovação.
§ 2º As reuniões extraordinárias do CDI/DF deverão ser convocadas com o mínimo de dez
dias úteis de antecedência para tratar do assunto exclusivo que a originou.

SEÇÃO II
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 17. A secretaria executiva será composta de assessor (a) especial e funcionários (as)
administrativos, cujos nomes serão sugeridos pelo plenário do CDI/DF e encaminhados
para a Secretaria a qual o CDI/DF estiver vinculado.

SEÇÃO VI
DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art.25................................ ...........................................
XI. Proceder ao recebimento de pedido de registro de entidades não governamentais e de
inscrição de programas de entidades governamentais ou não governamentais que realizam
atendimento ao idoso;
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Presidente do Conselho

RESOLUÇÃO Nº 159, DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera os artigos 2º, 5º, 6º, 7º e 10, da Resolução n.º 40, de 2 de julho de 2013.

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições estabelecidas na Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e tendo em vista deliberação
qualificada do Plenário do Conselho, em sua 2ª Reunião Ordinária, de 03 de março de 2021,
resolve:

Art. 1º A Resolução nº 40, de 2 de julho de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

CAPÍTULO I – DO REGISTRO
Art. 2º..................................................................................................
a) Instituições de Longa Permanência: são instituições governamentais ou não
governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de
liberdade, dignidade e cidadania;
b) Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições públicas ou privadas,
destinada a idosos detentores de renda insuficiente para sua manutenção e sem família;
c) República: destinada a pessoas idosas que tenham condições de desenvolver, de forma
independente, as atividades da vida diária, mesmo que requeiram o uso de equipamentos
de autoajuda;
d) Centro-dia, é um serviço é uma unidade pública destinada ao atendimento
especializado a pessoas idosas e a pessoas com deficiência que tenham algum grau de
dependência de cuidados;
e) Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo idoso, de
atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua renda, sendo regida
por normas específicas;
f) Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, onde são
desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação
para a cidadania;
g) Associação: local destinado a realização de atividades culturais, sociais, religiosas,
recreativas etc., sem fins lucrativos, ou seja, não visam lucros e dotadas de personalidade
distinta de seus componentes.

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA REGISTRO E INSCRIÇÃO DE
PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS

Art. 5º....................................................................................
I - formulário padrão de cadastramento - Anexo I desta resolução;
II - requerimento de solicitação de registro ou renovação, quando for o caso, endereçado ao
Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal;
XI - certidões negativas criminal e cível de seus dirigentes, emitidas pelo Tribunal de Justiça
local e Tribunal Regional Federal, respectivo.
XII - relatório das ações desenvolvidas pela Instituição no ano anterior, para cumprimento das
orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo Coronavírus em Instituições
de Longa Permanência para Idosos-ILPI estipulados nas notas técnicas da ANVISA e pela
SES/DF, no Plano de ação para organização do cuidado em Instituições de Longa Permanência
de Idosos (ILPI) e em Serviços de Acolhimento para as Pessoas Idosas (públicas, privadas e
conveniadas) do Distrito Federal.
Art. 6º..............................................................................
I - formulário padrão de cadastramento, Anexo I desta resolução;
II - requerimento de solicitação de inscrição de programa ou renovação, quando for o caso,
endereçado ao Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal;
IX - certidões negativas criminal e cível de seus dirigentes, emitidas pelo Tribunal de Justiça
local e Tribunal Regional Federal, respectivo.
X - especificar as ações desenvolvidas pela Instituição no ano anterior, para prevenção e
controle de infecções pelo COVID-19 entre os idosos e colaboradores.
Art. 7º...................................................................
I - formulário padrão de cadastramento, Anexo I desta resolução;
II - requerimento de solicitação de inscrição de programa ou renovação, quando for o caso,
endereçado ao Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal;
V - especificar as ações desenvolvidas pela Instituição no ano anterior, para prevenção e
controle de infecções pelo COVID-19 entre os idosos e colaboradores.

CAPÍTULO IV - DO DEFERIMENTO
Art. 10. O certificado de registro e de inscrição dos programas, projetos e serviços
desenvolvidos por entidades governamentais e não-governamentais será válido por
02 (dois) anos.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.

MAURO MOREIRA DE OLIVEIRA FREITAS
Presidente do Conselho
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