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Plano de Trabalho FNAS

1 – DADOS CADASTRAIS E CARACTERÍSTICAS DA OSC

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE DE SANTA ROSA

CNPJ: 95.823.563/0001-96 Data da constituição: 24/06/1950

Endereço: R. Benvindo Rota Giordani, 337 Bairro: Agrícola

Município: Santa Rosa UF: RS CEP: 98.794-030

E-mail: lardoidososr@gmail.com Telefone: 55 3512-2541

Tipo de OSC: ( X ) Sem fins lucrativos (    ) Cooperativa (    ) Religiosa

Nome do representante legal: Nedi Gnatta Pisoni

CPF: 007.046.690-48 CI: 1015499823 Órgão expedidor: SJS/RS

Estado civil: CASADA Profissão: DO LAR

Endereço: R. Érico Veríssimo, 175 Bairro: CENTRO

Município: SANTA ROSA UF: RS CEP: 98.780-576

E-mail: lardoidososr@gmail.com Telefone: 55 9.9921-9780

Cargo: Presidente Período do mandato: 2020 a 2021

Caracterização e finalidade da OSC:

 Instituição de Longa Permanência Para idoso - ILPI
Presta Serviço de Acolhimento Institucional com atendimento ininterrupto (24 horas), 
durante o ano todo. 

Histórico e área de atuação da OSC:

O Lar do Idoso de Santa Rosa foi fundado em 24 de Junho de 1950, foi criada por um
grupo de mulheres, denominada de Damas de Caridade, hoje conta com 55 associadas
destas  20  são  ativas  e  35  são  colaboradoras  passivas.  A OSC  Presta  Serviço  de
Acolhimento Institucional  na Proteção Especial  de Alta Complexidade para Idosos de
ambos os sexos oriundos da Comarca de Santa Rosa, promovendo a convivência entre
os residentes de diversos graus de dependência. Grau I ( pessoas que deambulam) grau
II ( pessoas com pequena limitação) grau III ( pessoas acamadas. Encaminhados pelo –
Centro de Referencia Especializado de Assistência Social  (CREAS), por determinação
judicial e particulares os quais em situação de vulnerabilidade, risco social, negligencia e
sem condições de moradia.

 Há  estes  idosos  é  oferecido  alojamento  e  serviços  de:  Enfermagem,  Nutrição,
Fisioterapia, Psicologia, Serviço Social, Educador Físico e os demais atendimentos são
prestados pela UBS da Vila  Agrícola.   A equipe multiprofissional  é composta por  47
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colaboradores celetistas (CLT). O Lar do Idoso é uma entidade civil, regida por estatuto
próprio, sem fins lucrativos, cuja finalidade maior é a prevenção á velhice desamparada
por meio de regime de internato. De acordo com o regimento interno da instituição o lar
recebe apenas idosos. São realizadas qualificações aos profissionais para atenderem da
melhor forma possível os internos. Para efetivação de uma internação, o idoso e seus
familiares passam por uma entrevista/triagem, onde se avalia com base no Estatuto do
Idoso e Estatuto Interno, as condições em que se encontra o idoso e se o mesmo terá
condições  de  adaptação.  Com  os  familiares  é  trabalhada  a  conscientização  com  o
propósito de manter e resgatar os contatos e a proximidade para que o vínculo afetivo
seja mantido,  inclusive incentiva-se que o familiar  realize visitas e passeios com seu
idoso.

2 – PROPOSTA  DE TRABALHO

2.1 – Nome do Projeto/Atividade:

Presta Serviço de Acolhimento Institucional na Proteção Especial de Alta Complexidade 
para Idosos

2.2 – Objeto da Parceria:

Transferência  de  recursos financeiros  para  a  execução  das atividades de  serviço  de
Proteção social Especial de Alta Complexidade – PSE. Presta Serviço de Acolhimento
Institucional de Longa Permanência para Idosos – ILPI. Conforme a tipificação nacional
de serviços socioassistenciais do SUAS – Resolução CNAS nº 109/2009, na quantidade
de   55 metas, conforme o plano de trabalho.

2.3 – Descrição da realidade:

A Associação das Damas de Caridade - Lar do Idoso, Organização da Sociedade Civil,
regida por estatuto próprio, sem fins lucrativos, cuja finalidade maior é o acolhimento de
pessoas idosas, por meio de regime de internato. De acordo com o regimento interno da
instituição, o lar recebe apenas pessoas idosas com idade igual e superior a 60 anos.
Hoje conta com associadas ativas e colaboradoras doando seu tempo para atender as
pessoas idosas residentes neste Lar de forma voluntária. 
A  OSC  Presta  Serviço  de  Acolhimento  Institucional  na  Proteção  Especial  de  Alta
Complexidade para Idosos de ambos os sexos oriundos da Comarca de Santa Rosa. De
diferentes graus de dependências: Grau I (pessoas que deambulam), Grau II (pessoas
com pequena limitação) e Grau III (pessoas acamadas). Encaminhados por determinação
judicial  em situação de vulnerabilidade,  risco  social,  negligencia  e sem condições de
moradia.
Os  serviços  de  atendimento  da  Organização  da  Sociedade  Civil  são  prestados  por
profissionais  qualificados  do  quadro  de  recursos  humanos,  que  desenvolvem  seus
trabalhos  com  dedicação  e  comprometimento.  O  atendimento  psicossocial  atua  no
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processo  de  triagem  com  os  familiares,  pareceres  dos  idosos,  documentações,  no
fortalecimento  de  vínculos  familiares,  em  atividades  lúdicas,  passeios,  festas,  e
elaboração de projetos sociais para captação de recursos. Nas atividades de fisioterapia
realiza-se fisioterapia respiratória, ortopédica e traumatológica. 
A parte nutricional responsabiliza-se por elaborar um diagnóstico nutricional, com base
em dados químicos e bioquímicos, antropométricos e dietéticos, promove a educação
nutricional, além das rotinas de refeições.
Através do atendimento de enfermagem, que é prestado 24 horas a equipe proporciona
todos os cuidados diários com a higiene, medicamentos, bem estar físico e emocional,
acompanhamento  de  consultas  médicas  e  atividades  em  geral  relacionadas  a
enfermagem. 
Contamos  com uma  profissional  na  área  da  Educação  Física  que  realiza  atividades
físicas e recreativas, visando o condicionamento físico, a flexibilidade, noção de tempo e
espaço, equilíbrio, força, agilidade, dentre outras capacidades motoras, a fim de melhorar
a saúde e qualidade de vida dos idosos. 
A  prática  de  atividade  física  é  um  elemento  valioso  de  vida  para  as  pessoas,
especialmente  para  os  idosos,  pois  é  extremamente  importante  na  manutenção  da
saúde, da flexibilidade e da longevidade, bem como atua na redução de dor e sintomas
de doenças. Também realiza atividades grupais relacionadas a pinturas, que atuam na
coordenação motora dos idosos, ajudam na capacidade de organização e servem como
um recurso terapêutico. Os canais sensoriais também são ativados durante a prática da
pintura.   
Devido à pandemia do COVID19, foram suspensos todos os eventos, visitas, visita de
familiares, voluntários e internações de novos idosos. ( desde março de 2020)
E para mantermos a manutenção de vínculos com os familiares dos idosos, criamos um
cronograma de ligações e chamadas de vídeo, também um cronograma de agendamento
de visitas “ No  Muro”, onde o idoso fica na parte superior do pátio e o familiar visitante na
calçada em frente ao Lar do Idoso. Estas visitas são acompanhadas pela equipe técnica
da ILPI.  Seguindo todos os protocolos da vigilância sanitária e secretaria da saúde.

Historias encantada é um projeto dos funcionários voluntários da empresa John Deere de
Horizontina, o mesmo vem acontecendo a mais de três anos, devido à pandemia que
estamos vivenciando, os encontros neste momento estão acontecendo através de vídeos
chamadas pelo wastsapp e Google Meet. O qual funciona assim, cada idoso conta a sua
historia de vida para os voluntários e os mesmos transcrevem estas historias em forma
de  desenho e vídeos. Depois é repassado para nossos idosos e também nas escolas
infantis para do município de Horizontina. 
Conforme cronograma o projeto continuará acontecendo durante a Pandemia de forma
online. 

As visitas presenciais e as outras atividades externas, somente poderão ser liberadas
após 70% de toda a população brasileira ter sido imunizada e a pandemia controlada. Até
lá todas as medidas preventivas deverão prevalecer. 

Conforme Nota Informativa Conjunta – Recebida em 13 de Abril de 2021.  
 – Centro de Vigilância em Saúde/Política de Saúde da Pessoa Idosa.
 Orientações ás Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para o Manejo de
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Visitas no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Pós Vacinação. 

Após  o  retorno  normal  das  atividades,  continuaremos  com  os  seguintes  projetos  e
atividades: 

Projeto (EAMI) Embelezamento Da Melhor Idade, uma parceria com a OSC – Parceiros
Voluntários, que proporciona o embelezamento dos residentes, como: pintura de cabelo
corte, manicure e pedicure. Essas atividades são realizadas mensalmente sempre na 2ª
terça-feira. Também outras oficinas de embelezamento são oferecidas na 1ª segunda-
feira de cada mês. Duas vezes por mês acontecem os “bailinhos” com um grupo Musical,
que anima voluntariamente.
 Em  relação  aos  costumes  e  tradições,  proporcionamos  para  os  residentes,  estudo
religioso que ocorre sempre no primeiro sábado do mês através do grupo Terço da Igreja
Nossa Senhora Auxiliadora no período da tarde. E no segundo sábado de cada mês é
ofertado pelo terço dos homens da igreja católica também no período da tarde.  

2.4 – Público alvo:

Pessoas Idosas com idade igual e superior a 60 anos residentes no Lar do Idoso.

2.5 – Prazo de execução:

48 meses a partir da publicação

2.6 – Justificativa da Proposição:
A  OSC,  possui  64  leitos  e  atualmente  atende  60  idosos,  prestando  atendimento
ininterrupto (24 horas), durante o ano todo.  Atendendo as (55) metas do Fundo Nacional
de Assistência Social. Os atendimentos são realizados por profissionais do quadro de
recursos humanos, por voluntários e pela Rede de Serviço.
Conforme a RDC 283/2005, a instituição de longa permanecia (ILPI), é responsável pela
atenção ao idoso.  A instituição deve propiciar o exercício dos direitos humanos (civis,
políticos, econômicos, sociais, culturais e individuais) de seus residentes. 
Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de respeito e
dignidade e acolhedor. Seguindo esses princípios a instituição está adequando se de
acordo  com  seu  projeto  arquitetônico  com  ambientes  de  segurança,  oferecendo
instalações físicas em condições de habitabilidade,  higiene,  salubridade,  segurança e
acessibilidade. 

3 – METAS E RESULTADOS
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3.1 – Descrição das Metas e Ações:

Metas Ações

  Contratação de Recursos 
Humanos: Técnicos de 
Referência e Orientador 
Social.
 

1 Assistente Social: Entrevistas com os familiares para 
acolhimento de idosos, atividades com os idosos, 
pareceres, relatórios, documentação, acompanhamento
de adaptação idoso acolhido e projetos sociais.

2 Psicóloga: Atendimento organizacional, seleção de 
funcionários, entrevista com os familiares para 
acolhimento de idosos, atividades com os idosos, 
pareceres, acompanhamento de adaptação dos idosos 
acolhidos e funcionários. 

3 Educador  Físico  Licenciado:  Atividades
relacionadas à qualidade de vida, jogos, atividades
lúdicas e recreativas, atividades que estimulam a
socialização e  estimulação,  brincadeiras,  pinturas
e desenhos.  

Material de consumo 1

3.2 – Resultados esperados:
Os  idosos  atendidos  são  assistidos  pela  equipe  técnica  multiprofissional,  pelos
profissionais da área da saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem e cuidadores.
Todos os profissionais são do quadro de recursos humanos da OSC. Oferecendo aos
idosos mais qualidade de vida, conforto e bem estar.  Promovendo a longevidade e o
fortalecimento de vínculo familiar e social.

3.3 – Definição dos parâmetros:
.

Meta 1 Prestação  de  contas  -  através  de  relatórios  dos  atendimentos  dos  idosos
planilhas e pesquisa de satisfação com idosos e familiares.

Meta 2 Prestação de contas -  pagamento do gás

3.4 – Metodologia:

Os  serviços  de  atendimento  da  Organização  da  Sociedade  Civil  são  prestados  por
profissionais qualificados do quadro de recursos humanos. A Missão proposta é abrigar
pessoas  idosas  abandonadas  ou  desassistidas,  proporcionando  a  elas  assistência
multiprofissional,  realização  de  atividades  de  lazer,  recreação  e  trabalhos  manuais,
proporcionar meios de reintegrar os familiares dos internos ao seu convívio. No âmbito da
instituição,  promover  um  atendimento  que  valorize  a  pessoa  idosa,  oferecendo  uma
melhor  qualidade  de  vida  e  bem  estar,  resgatando  sua  dignidade  e  cidadania.
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Procuramos trabalhar com os seguintes valores: fraternidade, dignidade, coleguismo e,
ética.  São realizadas qualificações aos profissionais para atenderem da melhor forma
possível  os  internos.  Para  efetivação  de  uma  internação,  o  idoso  e  seus  familiares
passam por uma entrevista/triagem, onde se avalia com base no Estatuto do Idoso e
Estatuto Interno, as condições em que se encontra o idoso e se o mesmo terá condições
de adaptação. Com os familiares é trabalhada a conscientização com o propósito de
manter e resgatar os contatos e a proximidade para que o vínculo afetivo seja mantido,
inclusive incentiva-se que o familiar realize visitas e passeios com seu idoso.

4 – PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:

4.1 – Cronograma de Desembolso (R$)

4.1.2 – Concedente 

Meta 1
Pagamento 
de recursos 
humanos: 
Psicóloga

Meta 2: 
pagamento 
material de 
consumo: 
Gás

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

13º mês 14º mês 15º mês 16º mês 17º mês 18° mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

19° mês 20° mês 21° mês 22° mês 23° mês 24º mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

25° mês 26° mês 27º mês 28º mês 29º mês 30º mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

31° mês 32° mês 33° mês 34° mês 35° mês 36º mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

37° mês 38° mês 39° mês 40° mês 41° mês 42° mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

43° mês 44° mês 45° mês 46° mês 47° mês 48° mês

3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

4.2 – Estimativa de Despesas (R$)

Meta Despesa 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

1 Meta 1
Pagamento de
recursos 

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

7º mês 8° mês 9° mês 10° mês 11°mês 12° mês

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28
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humanos: 
Psicóloga

13° mês 14° mês 15° mês 16° mês 17° mês 18° mês

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

19° mês 20° mês 21° mês 22° mês 23 ° mês 24° mês

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

25° mês 26° mês 27° mês 28° mês 29° mês 30° mês

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

31° mês 32° mês 33° mês 34° mês 35° mês 36° mês

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

37º mês 38º mês 39º mês 40º mês 41º mês 42º mês

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

43° mês 44° mês 45° mês 46° mês 47° mês 48° mês 

1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28 1.143,28

 2 Meta 2: 
pagamento 
material de 
consumo: Gás

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

7º mês 8° mês 9° mês 10° mês 11°mês 12° mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

13° mês 14° mês 15° mês 16° mês 17° mês 18° mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

19° mês 20° mês 21° mês 22° mês 23 ° mês 24° mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

25° mês 26° mês 27° mês 28° mês 29° mês 30° mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

31° mês 32° mês 33° mês 34° mês 35° mês 36° mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

37º mês 38º mês 39º mês 40º mês 41º mês 42º mês

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

43° mês 44° mês 45° mês 46° mês 47° mês 48° mês 

2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72 2.256,72

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Meta
s

Etapa/
Fase

Especificação Indicador Físico Duração

Unidade Quant Início Término
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1 1 Serviço de Acolhimento 
Institucional na modalidade 
Abrigo Institucional para idosos – 
ILPI.  Atendimento ininterrupto 
(24 horas), durante o ano todo.

UN 55 A partir da 
data de 
públicação

48 meses a 
data de
8publicação 

6 – PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R$)

Recursos Humanos (13º e férias incluso) Unid Quant Valor mensal Valor anual

Psicóloga 1 1 R$ 1.143,28 R$ 13.719,36

Total: R$ 13.719,36

Material de Consumo Unid Quant Valor mensal Valor anual

Carga de gás 1 1 R$ 2.256,72 27.080,64

Total: 40.800,00

Total Geral 40.800,00

7 – CONTRAPARTIDA 

Bens patrimoniais referentes aos móveis e utensílios instalados na parte do prédio 
existente. - Valor R$ 192.314,45.

8 – AÇÕES QUE DEMANDAM PAGAMENTO EM ESPÉCIE 

Nenhum

9 – OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS RELEVANTES

10 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil,  declaro,
para fins de comprovação junto ao Município, para os efeitos e sob as penas da Lei, que
inexiste  qualquer  débito  ou  situação  de  inadimplência  com  a  Administração  Pública
Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na
forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.
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Santa Rosa, RS, ____ de ______________ de _______

Nome e Assinatura do Representante Legal
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