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INTRODUÇÃO

Os seguintes dados abaixo são resultados das ações realizadas no Município de Pato Branco até dezembro de 2021, mesmo emmeio a pandemia da Covid-19 algumas
atividades foram realizadas, seguindo todos os protocolos de saúde e distanciamento, bem como o uso de máscara e álcool em gel.



PLANO DE AÇÃO

Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Respeito e Ampliar a Identificar e Realizar, por meio da Encaminhar 100% 2018-2021 Secretaria de CMDI - Número de
Inclusão inclusão do idoso encaminhar os articulação com os dos idosos Assistência Conselho processos

social; quanto ao idosos que
CRAS e Equipes da

cadastrados no Social Municipal do instruídos e
Estratégia de Saúde da

recebimento do atendam os CadÚnico, que
Idoso; contempladosFamília, busca ativa a

Benefício de critérios para atendam os
fim de identificar o Secretaria de com o BPC.

Prestação recebimento do critérios para
número de idosos que Saúde.

Continuada (BPC) benefício. recebimento do
atendam os critérios

e participação nos benefício.para recebimento do
programas sociais BPC e também inclusão
a partir do em programas sociais a
CadÚnico. partir do CadÚnico;

Participação
Instruir e orientar os

idosos para
Social.

encaminhamento de
processos para
concessão do BPC;

As informações, abaixo, são relacionadas exclusivamente aos idosos inscritos no CadÚnico:
No ano de 2018 foram realizados mutirões de cadastramento e busca ativa aos idosos em parceria com a Secretaria de Saúde e via correio, com os já beneficiários do BPC,
para mantermos o CadÚnico atualizado e garantindo, assim, a continuidade do benefício.

No ano de 2018, 61 idosos, com idade igual ou superior a 65 anos, receberam orientações e instruções conforme dados extraídos do Sistema IDS Social e destes, 20 idosos se
enquadravam nos critérios da concessão.

No ano de 2018, o número total de idosos era de 1.552 incluídos no CadÚnico, destes, 1.331 recebem algum tipo de benefício (pensão, aposentadoria, BPC , etc), dados estes
baseados na idade igual ou superior a 65 anos ( idade mínima para concessão), faltando um total de 221 para análise técnica da possibilidade de acesso aos benefícios.

Em 2018, 730 idosos receberam exclusivamente o benefício BPC idoso, porém 64 deles estão dentro dos critérios, porém não possuem o CadÚnico (processos estes realizados
antes da obrigatoriedade do CadÚnico para recebimento do benefício), sendo que estão no prazo para inclusão.



Atualizando em outubro de 2021 - 2.650 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos eram integrantes de alguma família
cadastrada e que poderiam estar acessando algum benefício socioassistencial.

Do total de idosos incluídos, 1.069 identificaram-se como sendo do sexo masculino, representando 40,33% e 1.581 sendo do sexo

feminino, contabilizando 59,67% (CECAD/outubro 2021).

Entre o ano de 2019 e 2021, foram encaminhados 62 pessoas idosas para o INSS com a finalidade de acesso ao Benefício de

Prestação Continuada – BPC e/ou atualização cadastral.

551pessoas idosas que recebem o BPC, por espécie de benefício, que residem no Município de Pato em 2021.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Respeito e Promover a Criar Grupos de Formar grupos de Formar 01 grupo 2018 Secretaria de Departamento Número de
Inclusão; disseminação Contação de contação de de idosos; Assistência de documentos

da história de histórias de vida história entre Social e Comunicação; com registros
vida dos idosos, dos idosos, idosos, crianças e Departamento CMDI - de histórias de
valorizando e divulgando-as e adolescentes de de Cultura. Conselho vida da pessoa
fortalecendo registrando-as. projetos sociais; Municipal do idosas
vínculos sociais, Idoso; Clubes produzidos e
comunitários e de Rotary; compartilhados.
familiares. Secretaria de

Ciência
Tecnologia e
Inovação e IES.

Participação Transformar suas Elaborar e 2019
Social. histórias em compartilhar 01

registros, documentos de
compartilhando-os registro de
por meio de histórias de vida
material impresso e da pessoa idosa.
digital.

Foi desenvolvido um grupo de contação de histórias junto aos idosos atendidos pelo Espaço de Convivência à Pessoa Idosa da Secretaria de Assistência Social, realizado de forma intergeracional
dos usuários incluídos nos projetos, programas e serviços da rede socioassistencial, em parceria com os adolescentes do Interact, tendo como resultado até o ano 2018 o registro de 15 vivências
relatadas pelos usuários idosos e registradas.

A cartilha será confeccionada e concluída até o mês de novembro de 2019, tendo como objetivo o quantitativo mínimo de 30 histórias relatadas.

Por conta da pandemia a contação de histórias aconteceram de forma remota e através de visitas realizadas pelo Espaço de Convivência à Pessoa Idosa. Com frequência semanal atendendo aos 62
idosos do projeto.

O livro de histórias foi publicado e apresentado a sociedade em dezembro de 2019, com o título “Histórias Contadas”, com participação de 48 pessoas idosas.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Participação Captar recursos Disponibilizar Criar o Fundo Divulgar o Fundo 2018 Secretaria de Secretaria de Número de
Social para um sítio Municipal do Idoso; Municipal do Assistência Ciência, doações nas

implementação eletrônico, para Idoso em no Social; CMDI - Tecnologia e modalidades
de projetos destinação de mínimo 4 meios Conselho Inovação; Pessoa Física e
voltados à recursos do de comunicação; Municipal do CMDI- Pessoa
pessoa idosa. Imposto de Idoso Conselho Jurídica;

Renda ao Fundo Municipal do
Municipal do Idoso; Número de
Idoso. Desenvolver o sítio Divulgar o sítio 2018 SESCAP; projetos

eletrônico com em no mínimo 4 Clubes de contemplados
informações e meios de Rotary com o recurso
legislação comunicação; auferido;
específica ao
idoso;

Divulgar e informar Desenvolver e 2018
à sociedade quanto disponibilizar o
a possibilidade da sítio eletrônico
destinação de com inclusão da
recursos do legislação que
imposto de renda atende o idoso.
(6% de pessoa
física e 1% da
pessoa jurídica)
para o fundo.



Existe um Projeto de Lei de nº 5240 de 19 de novembro de 2018, que institui no município de Pato Branco, a campanha de Conscientização e Incentivo à destinação de parte do IRRF-Imposto de
Renda Retido na Fonte, de pessoas físicas e jurídicas às entidades , ficando como referência o mês de novembro de cada ano, por meio do qual o Fundo Municipal se tornou divulgado, além disso
divulgamos o Fundo e o sítio eletrônico em 03 meios de comunicação, rádio celinauta e rádio Ativa e jornal Diário do Sudoeste.

O sítio eletrônico disponível no endereço <https://conselhodoidosopb.com.br/ > foi desenvolvido e está em funcionamento, bem como o Fundo Municipal.

Através do Fundo foi recebido no ano de 2017, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) referente a uma doação, e, no ano de 2018 o valor total de R$ 60,00 referente a duas doações.

Encontra-se em processo legal o Chamamento Público de nº05/2019, que disponibiliza recursos no valor total de R$ 60.000, para apresentação de projetos, divididos em igual valor, de acordo com os
seguintes objetos : 1) Serviço de Convivência Comunitária, atividades culturais e de lazer para idosos em situação de acolhimento institucional; 2) Atividades físicas com o objetivo de proporcionar o
desenvolvimento cognitivo ; 3) Oferecer o Serviço de Convivência Comunitária, atividades culturais e de lazer contribuindo para a socialização de idosos residentes no município de Pato Branco
atendidos por instituições inscritas no CMDI. Além destes valores disponibilizados para apresentação de projetos, R$ 20.000,00 foi destinado para custear o Dia Ativo fase municipal e fase regional.

RECURSOS RECEBIDOS VIA DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PARA O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – PATO BRANCO

2019 – R$ 381,22

2020 – R$ 28.390,00

2021 (até novembro) R$ 40.277,19

Onde ainda em dezembro/2021 foi Lançada em todo o Município a campanha “Deixa Aqui” com intuito de informar sobre a destinação para o Fundo.

https://conselhodoidosopb.com.br/


Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Respeito e Prevenir o Ampliar a Proporcionar espaço Mudança do 2020 Secretaria de IES, Clubes de Número de
Inclusão isolamento social participação dos físico adequado para “Centro Dia” para Assistência Serviços; idosos
social; e idosos nas a realização das um local com Social CMDI- participantes;

institucionalização
atividades de

atividades de espaço físico
Conselho

, para melhoria na convivência do maior.
fortalecimento Municipal do

qualidade de vida “Centro Dia”;
de vínculo. Idoso.

e a garantia dos
direitos da pessoa
idosa.

2020Oferecer transporte Aquisição de um
adaptado para os veículo adaptado

Participação idosos. para atender a
Social. demanda do

“Centro Dia”.

Fortalecer o Promover 04
2018

intercâmbio entre os Atividades
bairros, com grupos mensais de
já existentes nas intercâmbio entre
políticas públicas do grupos já
município. existentes.

No ano de 2018, houve a média de 38 idosos participando do Espaço de Convivência da Pessoa Idosa da Secretaria de Assistência Social, de forma permanente
, porém passou pelo espaço, articulando-se com outros grupos de idosos existentes no município, atendendo um universo de 193 idosos, conforme registro do sistema IDS Social em 40 encontros ,
sendo 01 Encontro semanal aconteceu entre os grupo de idosos do CRAS Paulina Bonalume Andreatta e CRAS Carolina Ferrari Amadori , e ainda 4 encontros com o Lar dos Idosos.

Houve mudança da localização, em razão do aumento da estrutura física, com espaço mais amplo, com salas para diversas atividades.

No ano de 2018, foi instalado ar condicionado no veículo microônibus utilizado por estes idosos.

Encontra-se em processo licitatório um novo Veículo adaptado para atendimento da demanda dos idosos, em virtude de o município proporcionar o deslocamento dos idosos, de suas residências até
o Espaço de Convivência, diariamente.

O veículo citado anteriomente foi recebido pelo Espaço de Convivência (informações)

Devido a pandemia e aos protolocos de saúde os encontros não puderam ser presenciais, retornando agora em outubro/2021 com encontros semanais dos Idosos do Espaço de Convivência à
Pessoa Idosa (62 idosos) , juntamente com os CRAS, Paulina Bonalume Andreatta e CRAS Carolina Ferrari Amadori, onde reunem-se aproximadamente 40 idosos.





Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Respeito e Inserir a Articular com Elaborar atividades Realizar pelo 2018-2021 Secretariade CMDI - Número de
Inclusão temática do grupos de práticas que menos 10 Assistência Conselho atividades
Social; idoso em jovens abordem o respeito atividades anuais Social; Clubes Municipal do realizadas nos

atividades dos organizados a a pessoa idosa e que contemplem de Rotary. Idoso; Grupos grupos de
grupos de inserção da promova o ações de de Crianças, jovens e
jovens e temática da fortalecimento de cidadania jovens e adolescentes.
adolescentes pessoa idosa vínculos entre adolescentes
organizados. em seus gerações. de Clubes de

projetos e suas serviço;
atividades. Departamento

Participação Registro de Divulgar o 2018-2021 de
Social. atividades e relato registro das Comunicação.

das experiências atividades nas
pelos grupos de redes sociais.
jovens

Foi realizado no mês de fevereiro de 2018 o Carnaval Através da Secretaria de Assistência Social, no ano de 2018, foram desenvolvidas ações com os idosos do Espaço de Convivência da Pessoa
Idosa, em parceria com adolescentes do Interact Club, por intermédio de jovens de 12 a 18 anos que desenvolvem suas habilidades de liderança e trabalham sob o lema rotário “Dar de Si Antes de
Pensar em Si”, totalizando 20 encontros no ano. Com as adolescentes do Grupo Arco Iris, grupo de meninas, cujos preceitos envolvem os serviços em prol da humanidade e da comunidade totalizou-
se 6 encontros.

Foi realizado no mês de fevereiro de 2018, o Carnaval Social com idosos, integrantes de projetos sociais e crianças de duas escolas municipais.

No mês de maio de 2018, foi realizado o Dia do Abraço, na Praça Getúlio Vargas, com a participação do Interact Club, do qual participaram 23 idosos e 10 adolescentes. Foi divulgado no jornal e em
redes sociais .

Nos meses de abril e maio de 2018 foram desenvolvidos dois intercâmbios entre UNATI- Universidade da Terceira Idade com as crianças e adolescentes do Projeto
Batucação, grupo de Musicalização com instrumentos de percussão.

Foi realizado ainda, para encerramento do ano, a Festiva de Natal, estimulando a participação intergeracional entre idosos, crianças, adolescentes, jovens e adultos.
Totalizando no ano de 2018, 31 encontros intergeracionais.

Devido à pandemia as atividades de encontros não foram realizadas presencialmente, mas houve interação do Interact junto aos idosos atraves de video chamadas.

Ainda há o Projeto Laços de Ternura com interação intergeracional entre os idosos do Espaço de Conviência e as crianças do Remanso da Pedreira, com encontros semanais, todas às terças-feiras na
parte da tarde, projeto envolvendo cerca de 10 idosos sempre de forma rotativa.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Respeito e Fortalecera Propiciar Criar o Dia de Realizar a 2018 Secretaria de CMDI - Número de
Inclusão pessoa idosa serviços de Cidadania, programação do Assistência Conselho atividades
Social; para que ela cidadania e Inovação e Lazer Dia de Social Municipal do ofertadas no

tenha uma momentos de para a pessoa Cidadania, Idoso; Clubes Dia Cidadania,
convivência lazer ao idoso. Idosa. Inovação e Lazer de Rotary; Inovação e
saudável em para a pessoa Departamento Lazer para a
grupo e com a idosa; de pessoa idosa
sociedade. Comunicação;

Empresas,
Entidades,
Clubes de
Serviço e

Participação Realizar a 2018 Secretarias
Social. primeiro Dia de Municipais; IES;

Cidadania, Grupo de
Inovação e Lazer voluntariado.
para a pessoa
idosa no
município.

No mês de março de 2018, houve uma programação “Encontrão do Idoso, com atividades de Cidadania, Saúde, Esporte e Lazer para a pessoa idosa , juntamente com a Secretaria de Assistência
Social e em parceria com a Secretaria de Saúde , através do NASF, UTFPR e Família Rotária, contando ainda com a participação de adolescentes e jovens do grupo de escoteiros, Interact Club e os
Desbravadores. Foi amplamente divulgado nas redes sociais, no site, jornal, rádios e televisão. Foram 4 ações de saúde, 8 atividades esportivas e de recreação e 04 atividades da Secretaria de
Assistência Social.

No mês de agosto de 2018, foi realizado pelas Secretarias de Assistência Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Conselho Municipal em Defesa dos Direitos do Idoso, em parceria com o Comitê
Gestor e União das Associações de Moradores de bairro, o Dia Ativo Municipal, com a participação de 420 idosos, fase esta, de seleção para competições de jogos e dança, para a fase regional, a
qual foi ocorreu no município de Chopinzinho , com a participação de 55 idosos.

Atividades e encontros são puderam ser realizadas devido à pandemia.

Apenas no dia 28 de setembro de 2021, foi realizada uma tarde de atividades em campo aberto para os idosos promovida pelo CRAS Alvorada, reunindo cerca de 150 idosos. (Seguindo todos os
protocolos sanitários.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade específica Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
da ação Resultado

Respeito e Alfabetizar os Criar estratégias Identificar demanda Identificar o 2018 Secretaria de Secretaria Número de
Inclusão idosos de ampliação, de idosos não número de idosos Educação e Municipais; idosos não
social; cadastrados no acesso e alfabetizados; analfabetos Cultura. Associações de alfabetizados

CadÚnico. permanência do inscritos no Moradores ; cadastrados no
idoso no processo CadÚnico; CMDI -Conselho CadÚnico.
de alfabetização. Municipal do

Idoso; Clubes de Número de
Criar 02 turmas Rotary e IES. turmas anuais

Participação Criar cursos livres de anuais de cursos 2018-2021 ofertadas.
Social. alfabetização com livres de acordo

aprendizagem com a demanda
significativa; identificada;

Garantir meios de
transporte para o
idoso acessar os
locais onde serão
desenvolvidas as
atividades de
alfabetização; Criar 01 concursos

anuais. 2018-2021
Criar concursos que
estimulem a
participação dos
idosos no processo
de aprendizagem
significativa.

Com base de referência no ano de 2018, identificou-se junto à Secretaria de Assistência Social, por meio dos registros no CadÚnico, que dos 1552 idosos cadastrados no cadÚnico, 508 idosos não
sabiam ler e escrever, ou seja 33%.
A Secretaria de Assistência Social irá apoiar na articulação com parceiros do Programa Cidade Amiga do Idoso, UTFPR e Clubes de Rotary, bem como Núcleo Regional de Educação e Instituições
de Ensino Privada na busca do desenvolvimento de um projeto de alfabetização de idosos. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura cedeu um prédio onde funcionava a antiga Escola municipal
São João para ser utilizado também com esta finalidade. Por se tratar de um projeto que se verificou a necessidade de uma mobilização maior para conscientização por parte dos idosos, os quais
demonstraram certa resistência, não foi possível realizar no ano de 2018, estando dentro de uma previsão de início para o ano de 2020.

Devido às restrições da Pandemia as aulas não puderam ser iniciadas, ficando o compromisso para o início em março de 2022 com os parceiros acima mencionados.
Em relação a alfabetização, do total de idosos cadastrados no CadÚnico, 2.094 possuem a informação de que sabem ler e escrever, enquanto 556 tem a marcação de que não sabem.

Desse quantitativo de que não sabem, 453 idosos nunca frequentaram alguma instituição de ensino.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Participação Promover a Estimular a Criar o programa Ofertar 03 cursos 2018-2021 Secretaria de Departamento Número de
Social; Inclusão digital comunicação e Idoso conectado, semestrais de Ciência de idosos

da pessoa idosa a informação do com cursos de 20hs de aulas de Tecnologia e Comunicação; atendidos
e o acesso à idoso por meio informática que os informática cada, Inovação UTFPR; CEU incluídos;
informação da tecnologia da habilitem à para idosos das Artes e
direcionada informação. utilização de residentes na Secretaria de
para este computadores e área urbana. Assistência
público. dispositivos móveis Social; CMDI - Número de

facilitando a Ofertar 01 cursos 2018-2021 Conselho cursos de 20hs
comunicação com semestral de Municipal do ofertados no
familiares, poder 20hs de aulas Idoso; período.
público e para os idosos Secretaria
comunidade; residentes na Municipal de

área rural. Educação.

Criar o Portal do Lançamento do 2018-2021
Respeito e Idoso com Portal do Idoso
Inclusão conteúdo e formato
Social. direcionado aos

interesses do
idoso.

No ano de 2018, foram realizados 02 cursos de Informática, de 32h horas cada, para idosos residentes na área urbana, sendo as aulas realizadas no Laboratório de Informática, localizado no Bairro
Planalto, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. O projeto Escola Pato Branco Digital é desenvolvido pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação .

O Ceu das Artes e do Esporte do município, em parceria com a Celepar, realizou seis turmas de Smartphones para idosos, sendo duas turmas do nível básico, de 9 horas cada, e quatro turmas do
nível avançado , de 9 h cada , contemplando 190 idosos, e totalizando 72 horas.

Devido à pandemia e as medidas de prevenção, somente em outubro de 2021 as atividades do Programa Viver, aulas de informática básica retornam 02 vezes por semana, com turmas de 06 idosos.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Participação Oportunizar a Desenvolver Criar roteiro de Realizar, 2018-2021 Secretaria de IES – Número de
Social; participação atividades que turismo tecnológico anualmente, 03 Ciência Instituições de roteiros de

ativa dos idosos propiciem a intergeracional; roteiros de Tecnologia e Ensino turismo
na formação partilha de turismo Inovação Superior; NTI, tecnológico
tecnológica das conhecimentos tecnológico; SEBRAE, realizados;
futuras tecnológicos SUDOVALLEY
gerações. intergeracionais. WOMAN;

Departamento
de

Respeito e Criar laboratório no Implantação do 2019 Comunicação;
Inclusão Parque laboratório CMI -Conselho Número de
Social. Tecnológico para intergeracional Municipal do laboratório

troca de do Parque Idoso. intergeracional
conhecimento, Tecnológico; ativo;
aulas de robótica,
drones, tecnologias Número de
disruptivas com oficinas de
participação ideias
intergeracional; realizadas;

Promover oficinas Realizar, 2019-2021
intergeracional de anualmente, Número de
criação de ideias duas oficinas de idosos
nas empresas de ideias; participantes;
base tecnológica
de Pato Branco.

Estas ações e atividades específicas não tiveram início, porém está havendo um planejamento para o cumprimento por parte da secretaria responsável, com início previsto para 2019, em função do
deslocamento e necessidade de apoio com transporte com acessibilidade.

Devido a pandemia, somente em dezembro de 20121, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizou a feira Tecnológica com apresentação da Sala do Idoso, espaço pensado
exclusivamente para a Pessoa Idosa;



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores de
específica da Resultado
ação

Participação Contribuirpara Promover Realizar caminhadas 100% das corridas 2018-2021 Secretariade UNATI, Número de
Social um processo de atividades de para os idosos de rua que Esporte e Lazer UNIMED, API, idosos nas

envelhecimento esporte, lazer e concomitante às acontecem no CMDI - caminhadas e

ativo, autônomo jogos
corridas de rua no município terão

Conselho corridas de rua;
município; caminhadas para o

e saudável. cognitivos para Municipal do Número de
idoso na

o idoso. Idoso; Clubes gincanas
sequência;

de Rotary realizadas e
Promover gincanas Realizar 02 2018-2021 competições
de jogos cognitivos; gincanas de jogos esportivas/

cognitivos ao ano; recreativas;

Promover caminhada Realizar de 2018-2021 Número de
e alongamento segunda a sextas- pessoas idosas
sistemático coletivo feiras caminhadas

que utilizam os
nos espaços orientadas com

espaços
públicos; alongamento

públicos
sistemático;

Promover o Dia Ativo
2018-2021local, com Realizar

Número decompetições anualmente 01 dia
esportiva e ativo local. participantes no
recreativas Dia Ativo da
exclusivas a pessoa Pessoa Idosa.
idosa.

Em 2018 foi realizada 1 caminhada e 1 corrida, organizada e realizada pelo SESC, com o apoio do município e ainda 01 corrida e 01 caminhada organizada em
âmbito municipal, estimou-se um número 90 idosos participantes nas 2 corridas de rua.

No mês de agosto de 2018, foi realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer , Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em parceria com o Comitê Gestor
e União das Associações de Moradores de bairro, o Dia Ativo municipal com a participação de 420 idosos, fase esta, de seleção de idosos (dança e jogos) para representarem o município na fase
regional, a qual foi ocorreu no município de Chopinzinho , com a participação de 55 idosos, totalizando entre a fase municipal e Regional a participação 475 idosos.



O município de Pato Branco dispõe de um espaço denominado Largo da Liberdade, sendo que aproximadamente 50 idosos utilizam-no, diariamente , para atividades físicas, caminhadas e
alongamentos.

No Parque Alvorecer, outro espaço público, são realizados trabalhos com o NASF , através de 2 encontros anuais dos que participam dos grupos do serviço, sendo que em 2018 houve a participação
de aproximadamente 400 idosos. Existem grupos, como UNIMED que realizam tais atividades nestes locais, com grupos de idosos buscando a prevenção. Cerca de 30 idosos frequentam diariamente
o espaço do Largo da Liberdade com este objetivo.

Portanto, aproximadamente 1300 idosos utilizam o dois principais (Largo da Liberdade e Parque Alvorecer) espaços públicos anualmente .

Devido a pandemia da Covid-19 as atividades presenciais não puderem ser realizadas, sendo apenas em outubro de 2021 a realização da caminhada em prol do Dia Internacional da Pessoa Idosa,
realizado pelo Céu das Artes, com participação de 200 idosos.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade específica da Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
ação de

Resultado
Apoio Ampliar a Trabalhar a Campanhas sobre a Realizar 2 2018-2021 Secretaria de Secretaria de Número de
Comunitário resposta na prevenção, importância do cuidado, Campanhas anuais Municipal de Assistência campanhas
e Serviços prevenção e abordando o nos meios de divulgadas em no Saúde Social, anuais com

da Saúde no tema: saúde comunicação.
mínimo 4 meios de

Associações tema : saúde
comunicação.

atendimento sexual para a de Bairros; sexual para a
de DST/HIV- populacao IES; Céu das população
AIDS na idosa.

Realizar no minimo
Artes, idosa;

população Ações educativas Departamento6 palestras anuais.
idosa. . abrangendo entidades de

participantes de comunicaçao;
políticas públicas e CMDI -
grupos de idosos. Conselho

Distribuição de
Municipal do

Ofertar material Idoso; Clubes
material preventivo

preventivo (camisinha de Rotary.
nas 6 palestras

masculina e feminina e
anuais e demanda

folders) e teste rapido
espontânea

HIV/AIDS para idosos
Número de

Aplicacao do teste diagnostico
rápido HIV/AIDS HIV/AIDS por
nas 6 palestras meio do teste
anuais e demanda rápido.
espontanea.

Foram realizadas 4 campanhas de prevenção no ano de 2018, através do COAS, sendo utilizados meios de comunicação como : 03 rádios e TV, por meio dos quais foram realizadas entrevistas
com a equipe técnica, sensibilizando sobre a importância da prevenção, com o apoio para elaboração de material áudio visual de divulgação, através da contratação de uma empresa .

Foram realizadas 10 ações de educação em saúde, com a realização de teste rápido para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C para 150 idosos; houve ainda a realização de 15 palestras para os
grupos de idosos do Ceu das Artes e do Esporte, Grupos dos NASF, UNATI- Universidade Aberta da Terceira Idade, CRAS Carolina Ferrari Amadori, CRAS Paulina Bonalume Andreatta, Espaço
de Convivência do Idoso da Secretaria de Assistência Social para aproximadamente 420 idosos , através da equipe técnica da Secretaria de Saúde do município .
Camisinhas masculinas e femininas são distribuídas em livre demanda aos idosos e distribuídos nas 10 ações e 15 palestras.
Conforme informações do COAS, o número de diagnóstico HIV/AIDS, por meio de teste rápido, foram 29 do sexo feminino e 49 do sexo masculino, positivos, relativos para pessoas acima de 50
anos, não havendo como se mensurar acima de 60 anos.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade específica da Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
ação de Resultado

Apoio Reduzir as Desenvolver Elaborar protocolo de Diagnóstico de 2018 Secretaria Secretarias Número de
Comunitário internações protocolo de prevenção de quedas. idosos com maior Municipal de Municipais, cartilhas
e por quedas prevenção de vulnerabilidade; Saúde. Departamento distribuídas;
Serviços de em idosos. quedas. Implementar o de
Saúde protocolo de Comunicação;

prevenção de IES; CMDI -
quedas; Conselho

Municipal do
Idoso.

Desenvolver cartilha Elaboração e 2018 Número de
voltada ao idoso com distribuição da profissionais
cuidados básicos cartilha. capacitados;
necessários para evitar
acidentes;

Número de
Capacitar os 2019-2020 internações
profissionais da saúde por quedas.
para aplicação do
protocolo.

Em parceria entre Secretaria de Saúde e FADEP- Faculdade de Pato Branco desenvolveu-se uma pesquisa de diagnóstico sobre a saúde física do idoso, a fim de verificar a vulnerabilidade de
possíveis quedas.

De acordo com as informações do sistema de saúde, foram 152 quedas dos idosos no ano de 2018, destas, 42 quedas foram atendimentos particular/ convênio e demais atendimentos pelo SUS.

Foi desenvolvido um Protocolo de Prevenção de Quedas, o qual passará neste ano para deliberação do conselho e se necessário será realizado alterações.

Quanto à capacitação dos profissionais, para aplicação do protocolo, está previsto para o segundo semestre de 2019.
No ano de 2018, iniciou-se a elaboração de cartilhas voltadas ao idoso, objetivando a orientação para evitar acidentes, com sua distribuição prevista para o ano de 2019.



Eixos da Objetivo Ação Atividade específica da Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
OMS ação de Resultado
Apoio Melhorara Desenvolver Disponibilizar próteses Implementar o 2018/2021 Secretaria Conselho Número de
Comunitário saúde bucal plano operativo dentárias de acordo com Plano Operativo Municipal de Municipal de idosos
eServiços da pessoa para aumento os critérios do Plano de próteses no Saúde. Saúde, atendidos pelo
de Saúde idosa por na implantação Operativo. município. Departamento plano

meio do de prótese de operativo.
fornecimento dentária em Comunicação;
de próteses idosos. Associações
dentárias. de Bairros;

CMDI -
Conselho
Municipal do
Idoso;

Encontra-se em reavaliação o Plano Operativo de próteses no município, para sua posterior implementação. Salienta-se que até 2018 havia sido cumprido 40%.
Salienta-se que houve a contratação de mais um odontólogo protético, totalizando 2 profissionais buscando atender a demanda dos idosos . No ano de 2018 foram disponibilizadas próteses
dentárias para 180 idosos.



Eixo da Objetivo Ação Atividade específica da Metas Prazos Executor Parceiros Indicadores
OMS ação de Resultado

Apoio Prevenir a Informar sobre Elaborar material Distribuir material 2018-2021 Secretaria Departamento Número de
Comunitário incidêndia da os riscos da impresso informativo impresso Municipal de de Campanhas e
eServiços automedicaç automedicação, sobre os riscos da informativo, nas Saúde. Comunicação, palestras anuais;

de Saúde ão, superdosagem automedicação;
palestras e

Secretarias
campanhas;

superdosage e polifarmácia. Municipais,
m e Conselho
polifarmácia, Municipal de

Quantidade de
por meio de Saúde e

material impresso
ações Associação de distribuído nas
educativas. Campanha de coleta de Realizar 02 2018-2021 Bairros; CMDI palestras e

medicamentos em Campanhas anuais -Conselho campanhas;
desuso e/ou vencidos para devolução de Municipal do
junto aos idosos e seus medicamentos. Idoso;
familiares, apontando a Entidades ;
corresponsabilidade do Clubes de
cidadão quanto ao Rotary

Número registros
descarte previsto em lei.

deintoxicação
medicamentosa

Realizar 06 2018-2021 (WINSAUDE e
palestras anuais dados
para grupos de epidemiológicos).
idosos ;

No ano de 2018 foram realizadas duas campanhas de conscientização e de coleta de medicamentos em desuso e/ou vencidos contemplando idosos e seus familiares, dando-se continuidade nas
orientações e coletas de forma permanente, através dos profissionais das equipes da Estratégia Saúde da Família e Núcleo de Apoio à Saúde da Família em grupos de idosos, salas de espera nas
unidades de Saúde, totalizando 8 palestras e ainda visitas domiciliares. É necessário pontuar que cada Unidade de Saúde tem um reservatório para ser armazenado esses medicamentos de forma
segura.
Neste mesmo ano, iniciou-se a elaboração do material informativo sobre os riscos da automedicação, o qual deverá estar concluído e impresso no ano de 2020 e, posteriormente, seguirá para sua
distribuição. Até a sua confecção está sendo utilizado banner durante as atividades realizadas.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade específica Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
da ação de

Resultado
Transportes Proporcionar Possibilitar Oferecer veículos Adequar em 2018-2021 Secretaria de SEST/SENAT Percentual de

acesso com condições de coletivos adaptados e 80% os veículos Planejament ; veículos
segurança e acessibilidade ao com equipamentos com o Urbano e Departamento acessíveis
proteção ao idoso no que garantam a equipamentos de DEPATRAN de para idosos;
idoso no transporte acessibilidade; pontos acessibilidade; Comunicação
transporte coletivo público e de ônibus com bancos
coletivo; privado para descanso;

abrigos adaptados,
cobertos e bem
iluminados;

Percentual de
Qualificar Adequar de 80% 2019 -2021 pontos de
trabalhadores que dos pontos de embarque e
prestam serviços ao embarques e desembarque
transporte coletivo desembarque adequados,
público e privado; bem como;
Instalar dispositivos de
comunicação visuais e Percentual de
sonoros nos meios de Qualificação de 2021 trabalhadores
transporte coletivo 50% dos do transporte
para orientações e trabalhadores do coletivo
cuidados. transporte qualificados.

coletivo.

O processo licitatório de concessão do transporte coletivo urbano de Pato Branco iniciou em fevereiro de 2016. No resultado de classificação, o Consórcio Tupã ficou em primeiro lugar, ao
propor a menor tarifa e a maior outorga.

Os ônibus disponibilizados, a partir do mês de abril de 2018, passaram de 28 para 32 veículos – destes, 18 novos. A idade máxima para cada ônibus é de 10 anos, cuja idade média da frota é
de 5 anos. Os modelos dos ônibus também tiveram mudanças, começando pelo novo layout elaborado pela Prefeitura. São 21 ônibus do modelo padrão, além de 08 midiônibus e 03 miniônibus.
De 22 linhas, gradativamente Pato Branco passou a ter 33. Portanto 100% dos veículos



utilizados para o transporte público estão adaptados para acessibilidade dos idosos.

Entre as exigências constantes no Termo de Referência para a estruturação do transporte coletivo, executado pelo Município, estava a implantação de novos pontos de ônibus e a construção
de miniterminais – cada miniterminal com bebedouros, bancos, sinal Wi-fi livre, entre outros. Os terminais serão integrados, o que permitirá que os usuários tenham acesso aos horários dos
ônibus e previsão de chegada.

Houve o processo licitatório para contratação, por parte do município, de empresas para a realização de novos pontos de embarque e desembarque, todos padronizados, modernos, com
investimento de 1.579.935,73 com recursos de outorga pagos pela empresa que ganhou a licitação da concessão para o
transporte coletivo urbano. Sendo assim, garantido 100% de pontos de embarque e desembarque adequados. Serão 110 novos pontos de ônibus distribuídos pela cidade, em cinco modelos
diferentes, que oferecerão abrigo com cobertura e proteção nas laterais, banco e espaço destinado aos portadores de necessidades especiais. Foram avaliados vários modelos para que
pudesse ser oferecida a melhor estrutura aos usuários. “

A qualificação dos trabalhadores teve início e está sendo realizada de forma contínua com a concessionária, sendo este um dos pré requisitos a serem cumpridos pela concessionária
vencedora do processo licitatório.
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Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Específica Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
da ação de Resultado

Participação Ampliar o Realizar reuniões Elaborar calendário Propor 2018 Conselho Secretarias Número de
Cívica e controle do Conselho anual de reuniões aprovação em Municipal do Municipais; reuniões
emprego social sobre Municipal do itinerante com datas, assembléia do Idoso. União de realizadas;

decisões Idoso, de forma locais e referidas Conselho Bairros;
públicas descentralizada e pautas; Municipal dos CMI - Número de
voltadas a itinerante para Direitos do idoso Conselho idosos
pessoa idosa maior para reuniões Municipal do participantes.
por meio de participação da descentralizadas Idoso;
mecanismos população idosa e itinerantes; Comissão
de no controle Cidade Amiga
participação social. do Idoso.
social Realizar reuniões 2018-2021

descentralizadas
e itinerantes do
município,
definidos pelo
Conselho do
Idoso.

No ano de 2018, o Conselho Municipal em Defesa do Idoso não realizou reuniões descentralizadas e itinerantes, porém, no ano de 2019 serão definidos alguns encontros para a
participação ativa dos idosos, com vistas à ampliação do controle social. Justifica-se por seus membros estarem envolvidos na fiscalização das entidades de atendimento ao idoso,
mudança de legislação relativa as transferência voluntárias de fundo a fundo, esse recente para o conselho e ainda Chamamento Público.
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Eixos Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
OMS específica da ação de Resultado
Espaços Melhorar a Revisar e Articular com as Aprovar e publicar 2018 Secretaria de Secretarias Aprovação do
abertos e segurança do implementar o instituições o Plano Diretor do Planejamento Municipais; Plano Diretor
prédios idoso quanto a Plano Diretor do responsáveis na município; Urbano. CMDI -

mobilidade e município (2008), implementação e Conselho
acessibilidade seguindo às revisão do Plano Municipal do

diretrizes e Diretor; Idoso; Clubes
objetivos do de Rotary;
Desenvolvimento ACEPB;
Sustentável Departamento
contemplando as de
necessidades da Comunicação;
pessoa idosa; Sindicatos

Divulgar na mídia Divulgar, 2018- Número de
local a revisão e anualmente, no 2021 canais de
implementação do mínimo em 4 meios comunicação
novo Plano Diretor de comunicação a envolvidos

revisão e nessa
implementação do divulgação de
novo Plano Diretor. 2018 a 2021

As tratativas para revisão do Plano Diretor teve inicio no mês de junho de ano de 2017, através de uma audiência pública buscando a mobilização da sociedade. No mês de setembro ano de
2018, iniciaram-se reuniões com os moradores dos bairros totalizando 22 reuniões, atendendo, assim todos os bairros do município, com suas contribuições. Antecedendo cada reunião foi
realizado chamamento nos meios de comunicação, com diversas inserções diárias, e a devolutiva do resultado também nos meios de comunicação após cada reunião, foram 4 rádios, Jornal ,
TV, site município e rede social .
Houve reuniões técnicas com todas as secretarias municipais para apresentarem seus planejamentos estratégicos.
Devido à sua complexidade não foi possível a conclusão no ano de 2018.



Eixos Objetivo Ação Atividade específica Metas Prazo Executor Prazo Indicadores de
OMS da ação Resultado
Moradia Melhorar a Sensibilizar os Eventos para Realizar 05 2018-2021 Secretaria de IES; Número de

segurança do docentes, multiplicação de eventos anuais Planejamento CMDI- eventos
idoso quanto à discentes e informações, sobre os Desafios Urbano. Conselho realizados;
mobilidade e profissionais atualizações e troca da segurança, Municipal
acessibilidade liberais das áreas de experiências entre mobilidade e do Idoso;
à moradia; de engenharia profissionais na área acessibilidade; CREA;

civil, edificações, afim; CAU;
arquitetura e Clubes de
urbanismo quanto Rotary.
aos desafios da
segurança,
mobilidade e
acessibilidade. Número de

Proporcionar Realizar 2018-2021 ações realizadas
conhecimento aos inserções nas nas Instituições
acadêmicos sobre o semanas de Ensino
cuidado com a acadêmicas das Superior;
pessoa idosa. IES que tenham

cursos nas áreas
afins;

Garantir o Assegurar 3% 2018-2021 Porcentagem de
atendimento às Leis das moradias nos moradias
nº 10.741/2003 e nº empreendimentos destinadas aos
11.977/2009. habitacionais idosos.

enquadrados no
Programa Minha
Casa Minha Vida
aos idosos,
conforme previsto
em lei.



No ano de 2018, em função da Revisão do Plano Diretor, não foi possível o início dos eventos anuais sobre os Desafios da segurança, mobilidade e acessibilidade; bem como a
realização das inserções nas semanas acadêmicas das IES que tenham cursos nas áreas afins;
Quanto ao atendimento às Leis nº 10.741/2003 e nº 11977/2009, foi cumprido nos conjuntos habitacionais existentes no município os 3% de moradias destinadas aos idosos.



Eixos OMS Objetivo Ação Atividade Metas Prazo Executor Parceiros Indicadores
específica da ação de

Resultado

Participação Cívica e Aumentar a Incentivar junto ao Criar o Selo Empresa Propor elaboração 2018 Secretaria Governo Número de
emprego inclusão da empresariado a Amiga do Idoso para de Lei Municipal Municipal de Federal; empresas

pessoa idosa no contratação de as empresas que para criação do Selo Desenvolvimento
CMDI -

certificadas

trabalho formal, idosos, mantenham idosos Empresa Amiga do Econômico com o Selo
Conselho

autônomo e considerando suas em seu quadro Idoso; Empresa
Municipal

voluntário. potencialidades; funcional segundo Lei Amiga do
do Idoso;

Municipal; Idoso;
Clubes de
Rotary,

Realizar cursos de
Realizar 2 cursos

Sistema S;

Número de
Estimular o idoso anuais voltados a 2018/2021

qualificação Sociedade cursos
ao preparação para

profissional; Civil realizados;
empreendedorismo inserção/reinserção

organizada.
e ao trabalho no mercado de
voluntário.

Criar, em parceria
trabalho; IES.

Número de
com os Clubes de Desenvolver um

2018/2021
idosos

Rotary, o banco de aplicativo com o cadastrado
dados do voluntariado banco de dados do para
de acordo com suas voluntariado, voluntariado;
habilidades; divulgado;

Diagnosticar as
Número de

potencialidades
Buscar convênio 2018/2021 cursos deempreendedoras e

o
habilidades da pessoa

com Governo qualificação

Federal para cursos profissional aidosa.



de Qualificação pessoa idosa.
Profissional ao
idoso.



AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS REFERENTE AO ANO DE 2018

Em análise por parte da Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, referente ao Plano de Ação Cidades e Comunidades Amigáveis com a Pessoa
Idosa foi realizado uma tabela demonstrativa dos resultados quantitativos e qualitativos, tabela anexo.

Segue abaixo as justificativas das Atividades Especificas da Ação não iniciadas no ano de 2018, em apenas três eixos.

Participação Social

Três das Atividades Específicas da Ação não iniciadas no ano de 2018, tem como executor a Secretaria de Educação e Cultura , ligadas a alfabetização de idosos. A
Secretaria de Assistência Social irá apoiar na articulação com parceiros do Programa Cidade Amiga do Idoso, UTFPR e Clubes de Rotary, bem como Núcleo Regional de

Educação e Instituições de Ensino Privada na busca do
desenvolvimento de um projeto de alfabetização de idosos. A

Secretaria Municipal de Educação e Cultura cedeu um prédio onde
funcionava a antiga Escola municipal São João para ser utilizado também com esta finalidade. Por se tratar de um projeto que se verificou a necessidade de uma mobilização maior
para conscientização por parte dos idosos, os quais demonstraram certa resistência, não foi possível realizar no ano de 2018, estando dentro de uma previsão de início para o ano de
2020.

Uma das Atividades, tendo como Executor a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação , não teve início no ano de 2018, porém já existe o planejamento de um
cronograma para 2019 para o cumprimento por parte da secretaria responsável. Justifica-se o não início, em função do deslocamento e necessidade de apoio com transporte com
acessibilidade, sendo que já encontra-se em tramitação a aquisição de um veículo adaptado pela Secretaria de Assistência Social a qual apoiará esta atividade.



Apoio Comunitário e Serviços de Saúde

Quanto ao desenvolvimento da cartilha voltada ao idoso com cuidados básicos necessários para evitar acidentes, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, iniciou-se sua
elaboração no ano de 2018, porém não houve tempo hábil para sua impressão, em função de procedimento legal de licitação, o que está previsto sua distribuição para o ano de 2019, o
mesmo ocorreu com a outra atividade referente a elaboração de material impresso informativo sobre os riscos da automedicação, cuja previsão de distribuição desse material será no ano
de 2020.

Participação Cívica e Emprego

Uma das Atividades tem como executor o Conselho Municipal em Defesa do Idoso, para elaboração do calendário anual de reuniões itinerantes com datas, locais e pautas, não
foi iniciado em 2018 por seus membros estarem envolvidos na fiscalização das entidades de atendimento ao idoso, mudança de legislação relativa as transferência voluntárias de fundo a
fundo, esse recente para o conselho e ainda Chamamento Público, tendo como previsão de início o segundo semestre de 2019.

Quatro Atividades sob a execução da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e Secretaria Municipal de Ciência Tecnologia e Inovação, não foram iniciadas a Criação do Selo Empresa Amiga do Idoso, porém essa está sob análise
da Câmara Municipal de Pato Branco neste ano de 2019. Quanto a realização de cursos de qualificação profissional, Criação do Banco de Dados do voluntariado e diagnóstico das
potencialidades empreendedoras e habilidades da pessoa idosa, não foram executadas, porém encontra-se dentro do prazo definido pelas secretarias.



Moradia

No ano de 2018, em função da Revisão do Plano Diretor, não foi possível o início dos eventos anuais sobre os
Desafios da segurança, mobilidade e acessibilidade; bem como a realização das inserções nas semanas acadêmicas
das IES que tenham cursos nas áreas afins, duas atividades sob responsabilidade de execução da Secretaria de
Planejamento Urbano.

Das 40 Atividades Específicas da Ação, 13 não foram iniciadas em 2018, porém dessas 10 atividades encontram-
se no prazo de execução de 2018-2021.

Das 3 ações que deveriam ter sido concluídas em 2018, foram apresentadas justificativas e solicitação de
prorrogação de prazo.

Sendo, estes membros da Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação favoráveis as alterações.
Percebe-se através de matérias publicadas no site do município, redes sociais , jornais e mesmo através de fotos,

os quais seguem anexo a este relatório, que as atividades referente ao ano de 2018, foram além do constante no Plano
de Ação , como:

➢
Mutirões de vacinação contra a gripe- 23/04/2018;

➢
Elaboração de coletânea com textos escritos por idosos
“Coletânea da Terceira Idade- Era uma vez” pela ALAP-Academia de Letras e Artes de Pato Branco com os idosos
participantes do grupo de idosos do Ceu das Artes;

➢
Conferência Municipal do Idoso- 22/11/2018;

➢
Evento Encontro de Gerações;

➢
Dia dos Avós;

➢
Caminhada de Idosos da Zona Sul- 02/10/2018;

➢
Espaço na Câmara -Sensibilização da Sociedade , através do Comitê Gestor;

➢
Café da Tarde com parceiros, empresários na Secretaria de Assistência Social, para sensibilização do Programa.



Ainda tomou-se conhecimento de um grupo de aproximadamente 300 idosos fortalecidos e organizados de
forma descentralizada sob a coordenação da Igreja do Evangelho Quadrangular.

Para demonstração do alcance de resultados referente a 2018 segue anexo tabela para acompanhamento.



RELATÓRIO COM OS INDICADORES DE RESULTADO

REFERÊNCIA 2018



TABELA 1 - Resultado dos Indicadores - Referência 2018
INDICADORES DE RESULTADO- 41 RESULTADO DOS INDICADORES SECRETARIAS RESPONSÁVEIS

REFERENTE AO ANO 2018

Número de processos instruídos e contemplados com o 61 idosos receberam individualmente Secretaria de Assistência Social
BPC. orientações e instruções sobre o BPC,

destes 20 se enquadravam nos critérios
de concessão
15 vivências já foram relatadas e Secretaria de Assistência Social

Número de documentos com registros de histórias de registradas para fazer parte do material a e Departamento de Cultura
vida da pessoa idosas produzidos e compartilhados. ser impresso no ano de 2019.
Número de doações nas modalidades Pessoa Física e Foram recebidas 3 doações, sendo 1 Secretaria de Assistência Social
Pessoa Jurídica; jurídica e 2 físicas desde a criação do e Conselho Municipal dos Direitos do

Fundo. Idoso.

Número de projetos contemplados com o recurso 1 Projeto foi contemplado e 1 Dia Ativo
auferido. Regional

Número de idosos participantes no Serviço de Com os intercâmbios, atendeu o Secretaria de Assistência Social
Convivência e Fortalecimento de Vínculos-Centro Dia. universo de 193 idosos em 2018.

Número de atividades realizadas nos grupos de jovens Totalizou 31 encontros intergeracionais. Secretaria de Assistência Social.
e adolescentes.

Número de atividades ofertadas no Dia Cidadania, 16 Atividades foram desenvolvidas neste Secretaria de Assistência Social
Inovação e Lazer para a pessoa idosa. dia.

Número de idosos não alfabetizados cadastrados no Dos 1552 idosos cadastrados no Secretaria de Educação e Cultura.
CadÚnico. CadÚnico, 508 não estavam

alfabetizados até dezembro de 2018, ou
seja 33%

Número de turmas anuais ofertadas. Nenhuma turma específica de
alfabetização à pessoa idosa foi ofertada
em 2018.

Número de idosos atendidos incluídos no Programa 220 idosos incluídos. Secretaria de Ciência,
Idoso conectado; Tecnologia e Inovação

Número de cursos de 20hs ofertados no período. 104 horas de cursos, dando uma média
de 5 cursos de 20h .

Número de roteiros de turismo tecnológico realizados; 0 Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação

Número de laboratório intergeracional ativo; 0

Número de oficinas de ideias realizadas; 0

Número de idosos participantes; 0

Número de idosos nas caminhadas e corridas de rua; Foram um total geral de 90 idosos Secretaria de Esporte ,
participantes nas 2 corridas de rua e 2 Lazer e Juventude
caminhadas.

Número de pessoas idosas que utilizam os espaços Aproximadamente 1300 idosos utilizam o
dois principais (Largo da Liberdade epúblicos;
Parque Alvorecer) espaços públicos
anualmente .

Número de participantes no Dia Ativo da Pessoa Idosa. 420 idosos partiiciparam nos Dia Ativo
Municipal e 55 idosos na fase regional,
totalizando 475 idosos.

Número de campanhas anuais com tema : saúde 04 campanhas foram realizadas. Secretaria Municipal de Saúde
sexual para a população idosa;

40



Número de diagnostico HIV/AIDS por meio do teste Foram diagnosticado 78 casos de
rápido. HIV/AIDS positivos, relativo a pessoas

acima de 50 anos de idade, não havendo
como mensurar acima de 60 anos.

Número de cartilhas distribuídas; 0 Secretaria Municipal de Saúde

Número de profissionais capacitados; 0

Número de internações por quedas. De acordo com as informações do
sistema de saúde, foram 152 quedas
destas, 42 quedas foram atendimentos
particular/ convênio e demais
atendimentos pelo SUS.

Número de idosos atendidos pelo plano operativo. Foram 180 idosos. Secretaria Municipal de Saúde
Número de Campanhas e palestras anuais; 02 campanhas e 08 palestras. Secretaria Municipal de Saúde

Quantidade de material impresso distribuído nas 0
palestras e campanhas;

Número registros de intoxicação medicamentosa Não possuem esta informação somente
(WINSAUDE e dados epidemiológicos). do público idoso.

Percentual de veículos acessíveis para idosos; 100% dos veículos Secretaria de Planejamento Urbano e
DEPATRAN

Percentual de pontos de embarque e desembarque Em processo para adequar 100%
adequados.

Percentual de trabalhadores do transporte coletivo 100%
qualificados.
Número de reuniões realizadas Conselho Municipal em 0 Conselho Municipal dos Direitos da
Defesa do Idoso. Pessoa Idosa.

Número de idosos participantes. 0
Aprovação do Plano Diretor; 0 Secretaria de Planejamento Urbano

Número de canais de comunicação envolvidos nessa 8 canais de comunicação envolvidos.
divulgação de 2018 a 2021

Número de eventos realizados -Mobilidade Urbana 0 Secretaria de Planejamento Urbano

Número de ações realizadas nas Instituições de Ensino 0
Superior;-Mobilidade Urbana

Porcentagem de moradias destinadas aos idosos. 3%

Número de empresas certificadas com o Selo 0 Secretaria de Desenvolvimento
Empresa Amiga do Idoso; Econômico e Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Inovação.
Número de cursos realizados; 0

Número de idosos cadastrado para voluntariado; 0

Número de cursos de qualificação profissional a pessoa 0
idosa.

Legenda:

Não realizado

Parcialmente realizado






	RECURSOS RECEBIDOS VIA DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RE
	2019 – R$ 381,22
	2020 – R$ 28.390,00
	2021 (até novembro) R$ 40.277,19

