
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

C M D I 
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“70ª anoda Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que delineia os direitos humanos básicos,  
e foi adotada pela Organização das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948”. 

 Art. 10. É obrigação do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de 
direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis.  

(Estatuto do Idoso) 

 Prorrogação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 09/2018-CMDI  

  

ASSUNTO: Prorrogação do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2018-

CMDI do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de São Luís-MA que selecionará projetos de 

entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos, regularmente constituídas e órgãos públicos com sede ou 

instalação no município de São Luís, para captação de recursos financeiros para o Fundo Municipal 

dos Direitos da Pessoa Idosa de São Luís- FMDPI/SL, objetivando a celebração de Termo de Fomento, 

para fins de atendimento de pessoas idosas (artigo 1º, caput, da Lei Federal nº 10.741/03). 

 

 

Com fulcro no item 3. do Edital de Chamada Pública 02/2018-CMDI, informamos que foi 

alterado o “item 3.1 - O chamamento público seguirá o seguinte cronograma:”, da 

Chamada Pública nº 02/2018-CMDI.  

19.1 O chamamento público seguirá o seguinte cronograma: 

ITEM PRAZO 

Lançamento do Edital 24 de outubro de 2018 

Prazo para impugnação do edital 25 a 26 de outubro de 2018 

Resultado de impugnação do edital 29 de outubro de 2018 

Entrega dos envelopes contendo os documentos descritos 28 de novembro de 2018 

Publicação do resultado da etapa eliminatória 30 de novembro de 2018 

Prazo para apresentação de recursos diante do resultado 03 a 05 de dezembro de 

2018 

Publicação das decisões recursais  06 de dezembro de 2018 

Homologação e publicação do resultado final  07 de dezembro de 2018 

Entrega do Certificado de Autorização para Captação de 

Recursos Financeiros 

de 10 a 12 de dezembro de 

2018 

O presente Edital de Chamamento Público ficará disponibilizado para consulta na página do 

Conselho no site oficial da Prefeitura Municipal de São Luís, 

https://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_subpagina.asp?site=1657 

  

São Luís, 08 de novembro de 2018 

  

  

  

  

  

  
 

http://www.saoluis.ma.gov.br/midias/anexos/1375_prorrogacao_da_chamada_09_2018.pdf
https://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_subpagina.asp?site=1657
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