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Sistema Integrado de Normas Jurídicas do Distrito Federal – SINJ-DF

RESOLUÇÃO Nº 35, DE 02 DE MAIO DE 2013.

Dispõe sobre atribuições da Comissão de
Fiscalização e Registro.

O CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL - CDI/DF, no uso de suas
competências estabelecidas pela Lei nº 4.602, de 15 de julho de 2011 e nos termos da Resolução
nº 16, de 29 de março de 2012, RESOLVE:

Art. 1º. São atribuições da Comissão de Fiscalização e Registro:

I – acompanhar, avaliar e deliberar sobre o plano de implementação das deliberações da
Conferência Distrital dos Direitos da Pessoa Idosa no que tange às entidades de atendimento ao
idoso;

II – acompanhar as propostas e fiscalizar a criação, a instalação e a manutenção das instituições
de atendimento ao idoso;

III - analisar e emitir parecer sobre pedidos de inscrição de programas das entidades
governamentais e não-governamentais e registro das organizações não-governamentais de
atendimento ao idoso, observada as condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e
segurança;

IV – promover reuniões e visitas sistemáticas para acompanhar o andamento das fiscalizações;

V – propor e acompanhar ações de mobilização governamental e não-governamental na melhoria
do atendimento ao idoso nas entidades, bem como no seu reordenamento institucional;

VI - manter ações sistemáticas de acompanhamento e avaliação dos resultados quanto à
fiscalização para averiguação de denúncias pertinentes à entidade de atendimento a pessoa idosa,
encaminhadas para o Conselho;

VII – propor a suspensão ou cancelamento do registro das entidades de atendimento ao idoso por
descumprimento da legislação competente e do plano de trabalho;

VIII – propor resoluções normativas e/ou procedimentos quanto à fiscalização e registro das
entidades não governamentais e inscrição de programas de entidades governamentais e não- -
governamentais de atendimento ao idoso.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor da data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAULA REGINA DE OLIVEIRA RIBEIRO
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Presidente do CDI/DF

Este texto não substitui o original publicado no DODF de 16/05/2013 p 18.


