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PLANO DE TRABALHO 

 

 
1. Identificação proponente  

 
Nome:Lar dos Velhinhos de Ubiratã 
CNPJ: 77.242.386/0001-72 
Endereço:Av:João Medeiros,2250 
CEP:85.440-000 
Cidade/Estado:Ubiratã - Paraná 
Telefone:44-3543-1254 
E-mail: larubirata@outlook.com 
Nome do representante legal (Presidente):Pedro da Silva Alves 
CPF: 431.368.009-82 
RG: 4.163.777-3               Data Expedição:21/08/ 1984 Orgão Expedidor SESP-PR  
Telefone:44-999001984 
Endereço do representante legal (Presidente):  Rua Presidente Costa e Silva - 2252 
CEP:85440-000 
Cidade/Estado: Ubiratã 
E-mail: obras@ubirata.pr.gov.br 
 

 

 
2. Título do Projeto  

Atendimento Integral a Idosos no Lar dos Velhinhos de Ubiratã na Modalidade de Instituição de Longa 
Permanência. 
 
 
 
 

3. Dados Gerais da 
parceria 

   

 
Vigência: 

 
01/01/2022 até 31/12/2022 
 

Valores: Total: R$ 
Repasse: R$364,00.00 

 
 
 

4. Descrição do Projeto  
Objetivo Geral do Projeto:Atender integralmente a Idosos no Lar dos  Velhinhos de Ubiratã na 
modalidade de Instituição de Longa Permanência. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. Responsável técnico pelo Projeto  
Nome: Solange F. da Costa Faustino 
CPF: 005.244.699-97 
RG: 50.612.139-2Data da Expedição:  07/04/2008 Órgão Expedidor:SESP/SP 
Telefone:(44) 998797076 
Endereçol:Rua:Joaquim Ferreira Lucio,1155 
CEP:85.440-000 
Cidade/Estado:Ubiratã Paraná 
E-mail: vicar.sol@hotmail.com 
 

 
 

6. Resumo do Projeto  
 
Esse projeto visa ampliar as ações desenvolvidas no Lar dos Velhinhos de Ubiratã, as quais 
envolvem de forma decisiva e humanitaria:Governo/Administração/Comunidade, para que, em 
parceria,possamos amenizar as dificuldades de ordem social enfrentadas por famílias necessitadas, 
de forma especial, idosos que se encontram a mercê da própria sorte, muitos abandonados pelos 
familiares, outros sem ninguém. 
O Lar dos Velhinhos de Ubiratã é uma instituição constituída de forma judicial sem fins lucrativos, de 
caráter assistencial, fundada em 17/12/1975, sob a orientação da Sociedade São Vicente de Paulo, 
voltada ao acolhimento de pessoas acima de 60 anos, de ambos os sexos que se encontram em 
situações de risco ou abandono,que não possuem condições de viver com a família ou em seu 
domicílio.É a única instituição de longa permanência do municipio que atua em regime de internato 
integral. 
O Lar dos Velhinhos vem cumprindo com sua missão há 46 anos, de amparar com fraternidade o 
idoso internado, dando-lhe condições a uma vida de liberdade e dignidade, visando a preservação de 
sua saúde física e mental, proporcionando-lhe alimentação, vestuário, assistência médica e 
espiritual. 
No entanto,muito ainda pode ser feito para melhoria de seus iidosos,sendo assim, o Lar dos 
Velhinhos busca parcerias para colocar em prática algumas ações, as quais,objetiva. 
 
 

7. Justificativa  
 
 

O Atendimento institucional em regime de longa permanência para idosos necessita de ações 
integradas na perspectiva de oferecer condições para que os idosos tenham boa qualidade de vida e 
se sintam acolhidos sem um ambiente favorável ao desenvolvimento humano. 

Deve contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada 
para auxiliar nas atividades da vida diária. 

Para isso existe a necessidade de profissionais qualificados provenientes das múltiplas áreas 
de formação, que exerçam atendimento direto e indireto aos idosos, de forma a garantir os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana. 

Portanto, é preciso obter recursos humanos, materiais e financeiros, com vista em um trabalho 
em rede com o poder público, para que esse trabalho seja efetivado com qualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Meta Geral  
 
       Atender a 28 idosos 
 
 
 
 
Descrição resumida das metas: 
 
Meta Quantificação7 Qualificação8 
 
1. 
 

 
28 Idosos 

Promoção da saúde física e mental dos 
idosos,atendendo conforme a necessidade de 
cada um. 

 
2. 
 

 
28 Idosos 

Atendimentos individuais e grupais nas areas de 
service social, psicologia, terapia 
ocupacional,fisioterapia e enfermagem. 

 
3. 
 

 
28 Idosos 

Controle da alimentação fornecida aos idosos. 

 
4. 
 

 
28 Idosos 

Higienização adequada no ambiente oferecido aos 
idosos. 

 
5. 
 

 
28 Idosos 

Preservar e estimular a função motora dos idosos. 

 
6. 

 
28 Idosos 
 

Prevenção de agravos de doençãs físicas e 
mentais. 

 
9. Cronograma de Desembolso  

 
9.1 Etapas e Cronograma 
 
Etapa e/ou Fase Exercício 2022 Valor da Etapa ou Fase 
Janeiro a Dezembro 01/01/2022 a 31/12/2022 R$364,000.00 
   
   
   

 
 
9.2 Cronograma 
 
Mês Valor 
Janeiro R$ 28.000.00 
Fevereiro R$ 28.000.00 
Março R$28.000.00 
Abril R$28.000,00 
Maio R$28.000,00 
Junho R$28.000,00 
Julho R$28.000,00 
Agosto R$28.000,00 
Setembro R$28.000,00 
Outubro R$28.000,00 
Novembro R$42.000,00 
Dezembro R$42.000,00 

Total Geral: R$ 364,000.00 
 

 
 

PEDRO DA SILVA ALVES 
PRESIDENTE 


