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INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS MODELOS DE OFÍCIOS. 

 

Prezados (as): 

 

Neste tempo de pandemia do COVID-19 as Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPIs) sem fins lucrativos, passam por crítica 

situação financeira e operacional e, infelizmente, em alguns municípios, estão 

à deriva enfrentando toda a série de dificuldades sem respaldo da 

administração pública. Por essas razões, estudamos, pesquisamos e 

elaboramos diversos modelos de ofícios e um parecer jurídico específico. E à 

título de utilidade pública disponibilizamos gratuitamente todos esses 

interessantes materiais produzidos em nosso escritório que é pioneiro no Brasil 

em suporte técnico e jurídico às ILPIs, às assistentes sociais e aos Conselhos 

Municipais da Pessoa Idosa. Com esta colaboração profissional nos 

solidarizamos com as ILPIs do nosso Brasil! 

 

 

(Os dados variáveis nos modelos são fictícios): 

 

Modelo de ofício a ser direcionado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. 

Finalidade: solicitação de recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. 

Instruções: 

 Inserir o logotipo e o cabeçalho a ILPI, na parte superior; 

 Digitar a numeração sequencial do ofício, na parte superior, lado esquerdo; 

 Digitar a cidade, unidade da federação e a data por extenso; 

 Digitar o nome correto do conselho; 

 Na parte da apresentação da ILPI, digitar a razão social, a cidade do conselho, o 

número de inscrição no conselho, o número correto do CNPJ, o nome completo do 

representante legal, número do RG e do CPF; 

 Na página 2 verifique se as razões e fatos estão de acordo. Fique à vontade para 

excluir e/ou incluir mais itens nessa parte; 

 Preencha a tabela de acordo com o levantamento de necessidades da ILPI; 

 Na página 3 digite o valor pretendido de recursos financeiros (use como referência 

o valor total da tabela de necessidades, podendo arredondar a maior, para facilitar 

os trâmites); 

 Lembrar de elaborar o Plano de Trabalho Emergencial; 

 Após os cumprimentos digitar o nome completo do representante legal da ILPI; 

 Na parte inferior digitar o nome completo do presidente do conselho, o nome 

correto do conselho, cidade e unidade da federação; 

 Juntar uma cópia do parecer jurídico elaborado pelo Dr. Cláudio Stucchi. 
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Modelo de ofício a ser direcionado ao Conselho Municipal de Assistência Social. 

Finalidade: solicitação de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. 

Instruções: 

 Inserir o logotipo e o cabeçalho a ILPI, na parte superior; 

 Digitar a numeração sequencial do ofício, na parte superior, lado esquerdo; 

 Digitar a cidade, unidade da federação e a data por extenso; 

 Digitar o nome correto do conselho; 

 Na parte da apresentação da ILPI, digitar a razão social, a cidade do conselho, o 

número de inscrição no conselho, o número correto do CNPJ, o nome completo do 

representante legal, número do RG e do CPF; 

 Na página 2 verifique se as razões e fatos estão de acordo. Fique à vontade para 

excluir e/ou incluir mais itens nessa parte; 

 Preencha a tabela de acordo com o levantamento de necessidades da ILPI; 

 Na página 3 digite o valor pretendido de recursos financeiros (use como referência 

o valor total da tabela de necessidades, podendo arredondar a maior, para facilitar 

os trâmites); 

 Lembrar de elaborar o Plano de Trabalho Emergencial; 

 Após os cumprimentos digitar o nome completo do representante legal da ILPI; 

 Na parte inferior digitar o nome completo do presidente do conselho, o nome 

correto do conselho, cidade e unidade da federação; 

 Juntar uma cópia do parecer jurídico elaborado pelo Dr. Cláudio Stucchi. 

 

 
 
Modelo de ofício a ser direcionado à Prefeitura Municipal. 

Finalidade: solicitação de EPIs, insumos de enfermagem, materiais e produtos diversos. 

Instruções: 

 Inserir o logotipo e o cabeçalho a ILPI, na parte superior; 

 Digitar a numeração sequencial do ofício, na parte superior, lado esquerdo; 

 Digitar a cidade, unidade da federação e a data por extenso; 

 Digitar o nome correto da prefeitura; 

 Na parte da apresentação da ILPI, digitar a razão social, o número correto do 

CNPJ, o nome completo do representante legal, número do RG e do CPF; 

 Na página 2 verifique se as razões e fatos estão de acordo. Fique à vontade para 

excluir e/ou incluir mais itens nessa parte; 

 Preencha a tabela de acordo com o levantamento de necessidades da ILPI; 

 Após os cumprimentos digitar o nome completo do representante legal da ILPI; 

 Na parte inferior digitar o nome completo do prefeito municipal, o nome correto do 

prefeitura, cidade e unidade da federação. 
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Modelo de ofício a ser direcionado à Prefeitura Municipal. 

Finalidade: solicitação de ampliação de recursos financeiros da parceria vigente. 

Instruções: 

 Inserir o logotipo e o cabeçalho a ILPI, na parte superior; 

 Digitar a numeração sequencial do ofício, na parte superior, lado esquerdo; 

 Digitar a cidade, unidade da federação e a data por extenso; 

 Digitar o nome correto da prefeitura; 

 Na parte da apresentação da ILPI, digitar a razão social, o número correto do 

CNPJ, o nome completo do representante legal, número do RG e do CPF; 

 Na página 2 verifique se as razões e fatos estão de acordo. Fique à vontade para 

excluir e/ou incluir mais itens nessa parte; 

 Na página 2 digite o valor pretendido e número de profissionais e a função; 

 Após os cumprimentos digitar o nome completo do representante legal da ILPI; 

 Na parte inferior digitar o nome completo do prefeito municipal, o nome correto do 

prefeitura, cidade e unidade da federação. 

 

 

Esperamos que esses instrumentais consigam de certo 

modo, proporcionar êxito nas solicitações formalizadas pela 

ILPI que você atua. Torcemos muito pelo sucesso em sua 

gestão e na continuidade de seus valiosos serviços em prol 

das pessoas idosas vulneráveis! Um fraternal abraço! 

 

 
 

Equipe da Previner Consultoria 
 

 


