
 
       

        Ofício 49/2021 

Ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

Secretaria Executiva dos Conselhos 

Rua Guaíra,3074  

Guarapuava-PR 

 

Vimos por meio desse apresentar PLANO DE TRABALHO do Projeto 

Fisioterapia, cujo valor total é de R$ 24.786,66, para apreciação do Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, visando a inclusão do mesmo no Banco de 

Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, que permite a 

captação de recursos de Pessoas Físicas e Jurídicas através do referido Fundo. 

 

 

 

Guarapuava-PR, 30 de Novembro, de 2021.  

  

 

 

  

Ilzon Pereira Rehbein  

Presidente 
CPF: 072.399.390-49 

RG: 036811361-9 - MEX 
 

 

 

 



 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO: Serviço de Obras Sociais Airton 

Haenisch 

 

CNPJ:  77.904.324/0001-89 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 

(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(   )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua Generoso de Paula Bastos, 2245. 

BAIRRO: Santa Cruz CIDADE: Guarapuava  UF: PR CEP: 85015-030 

E-MAIL: sosguarapuava@hotmail.com  TELEFONE: (42) 3623 1872 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC: Ilzon Pereira 

Rehbein 

CPF: 072.399.390-49 

PERÍODO DE MANDATO: 

11/03/2021 a 11/10/2022 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 

CI 036811361-9 MEX 

CARGO: 

Presidente 

ENDEREÇO DIRIGENTE: Rua Xavier da Silva,  

n° 884 – Ap 5. 

CEP: 85.010.220 

INSCRIÇÃO no CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO: 

NUMERO: 01 DATA: 06/11/2020 VENCIMENTO:  06/11/2022 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

NOME CPF / RG 

Meisy Iatskiv Cardozo 004914919-99 / 5735664-2/PR 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO: 

NOME CPF / RG 

Daniele de Fatima Sostisso 045.741.009-40 / 10.148.900-0 SSPPR 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

(X) políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

mailto:sosguarapuava@hotmail.com
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(  ) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem; 

(X) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão; 

(X) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em 
hospitais e instituições de longa permanência; 

(  ) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 

( ) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no 
atendimento do idoso. 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Fisioterapia  PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses.  

PÚBLICO ALVO: 

 27 idosos residentes na unidade de acolhimento Serviço de Obras Sociais Airton Haenisch. 

OBJETO DA PARCERIA:  

         Realizar a contratação de um profissional de fisioterapia buscando assegurar o adequado 

atendimento a fim de proporcionar aos idosos acolhidos um atendimento contínuo, promovendo a 

qualidade de vida da pessoa idosa, por meio do estabelecimento de ações que envolvam desde a atenção 

primária à reabilitação.  

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:  

          Por pessoa idosa entende-se o indivíduo com 60 anos ou mais, seguindo-se os parâmetros 

demográficos do Brasil assim como os internacionais. O fenômeno do envelhecimento no Brasil 

encontra-se em processo de expansão aumentando significativamente a esperança de vida ao nascer, a 

população brasileira com mais de 60 anos aumentou duas vezes e meia. No município de Guarapuava 

temos um índice aproximado de 9.011 pessoas idosas, segundo o IPARDES/2015, sendo que muitas 

destas pessoas idosas sofrem com o processo de exclusão social e o fenômeno de violência social. As 

diferentes formas de violência físicas, psicológicas, simbólicas e institucionais de uso de coerção, da força 

e da produção de danos contra a pessoa idosa, bem como a perda ou o rompimento dos vínculos 

familiares e/ou a inexistência de filhos resultante as pessoas idosas causa-lhes danos e fatores de 

exclusão, envelhecendo sem contar com cuidados adequados à condição que se encontra de saúde, 

ocasionando risco pessoal e social. Desta forma o S.O.S realiza o acolhimento a fim de garantir a pessoa 

idosa a proteção física e psicossocial necessária, bem como a melhoria da qualidade de vida.    

 O Serviço de Obras Sociais “Airton Haenisch”– S.O.S, é uma Entidade para pessoas idosas que 

se encontram em situação de risco pessoal e social com seus direitos violados, de acordo com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais a Entidade enquadra – se na Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade. 

 



 
   Atualmente a Entidade tem capacidade para atender (40) quarenta pessoas idosas, que se 

encontram em situação de violação de direitos, e que necessitam de atendimento especial, no qual deve 

ser garantido sua proteção integral, assegurando o convívio comunitário, a Entidade também deve 

disponibilizar atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade.   

   De acordo com o artigo 37, inciso 3°, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): “As instituições 

que abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades 

deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com 

estas condizentes, sob penas da lei”, e também o Art. 9º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): “É 

obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. 

 Considerando que o município de Guarapuava-PR não conta com o serviço público própria de 

Instituição de Longa Permanência para pessoas idosas e reconhece que esta Instituição de Longa 

Permanência para pessoas idosas, SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” vem 

prestando bons serviços de acolhimento há 55 anos. Através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa, objetiva-se angariar recursos para atendimento especial e de qualidade as pessoas idosas que se 

encontram acolhidos no SOS, visando melhorar a oferta do serviço de acolhimento institucional, bem 

como a qualidade de vida, autonomia e convivência comunitária das pessoas idosas.  

 Desta forma o presente Projeto terá como objetivo a contratação do serviço de fisioterapia, que é 

muito importante para garantir a qualidade de vida e bem estar na terceira idade, considerando a 

importância de complementar à saúde além de tratamentos médicos. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  
 
           Vários são os desafios que se faz necessário no atendimento a pessoa idosa, bem como no 
fortalecimento do triplé família-Estado-sociedade para que esses segmentos possam garantir um 
atendimento humanizado e de qualidade de vida, já que a velhice faz parte de um dos ciclos da vida, 
sendo assim é necessário que se possa viver com saúde, respeito, garantia de direitos e cidadania. 
Dentro deste contexto torna-se relevante o nosso Plano de Trabalho que objetiva a contratação de um 
profissional de fisioterapia, que fará parte do nosso quadro multiprofissional. 
           Ressalta – se que a fisioterapia tem benefícios muito importantes, como melhorar a 
flexibilidade, equilíbrio e coordenação, considerando a saúde das articulações e músculos, essenciais 
para a mobilidade e qualidade de vida, buscando o trabalho para preservar ou conseguir uma 
recuperação do quadro atual. 
           Se este é o objetivo, o fisioterapeuta faz a orientação de exercícios de alongamento e 
fortalecimento dos membros mais acometidos, além de indicar também correções posturais e 
melhorias para o dia a dia. 
          Podem realizar fisioterapia aos idosos com Alzheimer, com histórico de AVC ou outros 
problemas cardiovasculares, em recuperação de cirurgias ou fraturas, com artrose ou outras doenças 
que diminuem a mobilidade ou a funcionalidade e utilização dos membros. 
         Ressalta – se que a Entidade elaborará o Projeto no valor de R$ 24.786,66 para a contratação de 
uma profissional de fisioterapia, e deste valor 10% será destinado para o Fundo Municipal Dos 
Direitos Da Pessoa Idosa. 
         O atendimento fisioterapêutico se faz necessário uma vez que os idosos necessitam atendimento 
contínuo e com maior carga horária, pois muitos deles encontram-se acamados, em cadeiras de rodas. 
Necessitando de atendimento contínuo e com tempo mais extenso de no mínimo 6 (seis) horas diárias, 



 
de segunda a sexta para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas acolhidas 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. GERAL 

 Ofertar com qualidade serviço de acolhimento institucional de caráter provisório e\ou 
excepcionalmente de longa permanência a idosos que se encontram em situação de risco 
pessoal e\ou social com seus direitos violados. 
 

3.2. ESPECIFICOS 

 Aprimorar a qualidade dos serviços ofertados aos idosos residentes na Entidade, através da 
contratação de profissional especializado de fisioterapia; 

 Realizar atendimentos multidisciplinares. 
 

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

          Em primeiro momento, será solicitado através de ampla divulgação (redes sociais, universidades 

entre outros) entrega de currículos de profissionais de fisioterapia, estes entregues na Entidade ou por e 

mail sosguarapuava@hotmail.com, contará com análise de experiências e cursos na área, após, feito o 

acordo salarial.  Será contratado em regime CLT, com garantia dos direitos trabalhistas.  

 

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM 

EXECUTADAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO 

OBJETO:  

Meta 1 : Contratação de 01 fisioterapeuta para atendimento de seg a sex, aos 27 idosos acolhidos. 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:  

            Melhorar o atendimento a pessoa idosa, principalmente no que se refere às condições físicas, 

minimizando o comprometimento imposto pela instalação de incapacidades e prevenindo agravos, 

mantendo ou melhorando a sua capacidade motora. Com isso, oferece ao idoso um aumento na sua 

autonomia, restaurando a sua capacidade funcional e proporcionando melhor qualidade de vida ao idoso. 

Em algumas situações mais graves, não é possível melhorar sua independência, portanto minimizar os 

danos e tentar estagnar o máximo possível o avanço desta dependência. 
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5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 

Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Contratação de um 

fisioterapeuta, com carga 

horária de 6 h diárias, de 

seg a sex.  

Melhorar o atendimento e a 

qualidade de vida da pessoa idosa.  

 

 

Realizar acompanhamento diário e 

mais preciso.   

Relatórios elaborados pelo 

profissional, depoimento 

dos assistidos, e 

observação do avanço na 

condição física da pessoa 

idosa.  

 

 

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO 

(ações) 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1 1 Contratação  

profissional de 

fisioterapia 

Pessoa 12 meses 01/06/2022  31/05/2023 

 

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00)  

 Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

- FMDPI, destinados ao projeto.  

 Valor total do Projeto: R$ 24.789,66 

Valor destinado para a contratação de fisioterapeuta: R$ 23.308,00 + 10 % FMDI  

 

 

 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

Salário/13º/Férias     R$   19.067,00     R$   1.588,90     R$   19.067,00 

Encargos Trabalhistas 

FGTS 

    R$   1.716,00      -------------------     R$   1.716,00  



 
INSS     R$   1.525,00     -------------------     R$   1.525,00 

     TOTAL GERAL 

        

       R$   22.308,00   

 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

8.1. CONCEDENTE 

1º MÊS 

(Jun/2022) 

2º MÊS 

(Jul/2022) 

3º MÊS 

(Agos/2022) 

4º MÊS 

(Set/2022) 

5º MÊS 

(Out/2022) 

6º MÊS 

(Nov/2023) 

R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 

7º MÊS 

(Dez/2023) 

8º MÊS 

(Jan/2023) 

9º MÊS 

(Fev/2023) 

10º MÊS 

(Mar/2023) 

11 º MÊS 

(Abr/2023) 

12º MÊS 

(Mai/2023) 

R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 R$ 1.859,00 

8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO 

EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO 

EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 

MENSAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos Humanos 

  Salários/13º Terceiro e Férias R$ 1.588,90  R$ 19.067,00 

    

                                                                                            SUBTOTAL R$ 1.588,90 R$ 19.067,00 

Encargos trabalhistas/FGTS 

  R$ 270,08 R$ 3.241,00 

    

SUBTOTAL R$ 270,08 R$ 3.241,00 



 
VALOR DESTINADO ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

(10% do subtotal) 

R$ 2.478.66 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal)  

TOTAL GERAL: R$ 24.786,66 

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

Prestação de contas trimestralmente, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação do extrato do 

Termo de Fomento na imprensa oficial, e prestação de contas final, em até 60 dias após término da 

vigência. 

 

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA: 

- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, 

prorrogável justificadamente por igual período. 

 

 

Guarapuava, 30 de Novembro de 2021. 

 

 

                               

Ilzon Pereira Rehbein                                              Daniele de F. Sostisso 
Presidente                                                                             Assistente Social  
CPF: 072.399.390-49                                                    CRESS 8098 – 11ª Região   
RG: 036811361-9 - MEX 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 015/2021 

QUE REGULAMENTA O BANCO DE PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FMDPI 

           Ao 

 Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

  

Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que 

verificamos atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas na 

Resolução nº 015/2021/CMDI e seus Anexos, que regulamenta o Banco de Projetos para 

utilização do recurso da dotação orçamentária do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa - FMDPI, razão pela qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância com as 

mesmas.  

Estamos cientes que a apresentação de nosso plano de trabalho implica na aceitação 

de todos os Termos da referida Resolução e seus Anexos.   

Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.   

  

Guarapuava-PR, 30 de Novembro, de 2021.  

 
Ilzon Pereira Rehbein 

Presidente 
CPF: 072.399.390-49 

RG: 036811361-9 - MEX 


