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PLANO DE TRABALHO 2017 

1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1. DA ENTIDADE SOCIAL / PROGRAMA / SERViÇO 

Nome: União Espírita Paz e Caridade 

Endereço: Marcílio Dias, Nº 129 

Bairro: São Joaquim Município: Araçatuba CEP: 16.050- 
190 

Telefonei Fax: 18 - 3623-3408 E-mail: 
maracrismfreitas@hotmail.com 

Cidade UF DDD/telefone Endereço eletrônico (e-mail): 

Araçatuba SP 1836233408 uniaoesQiritaQazecaridade@gmail.com 
Rua Marcilio Dias, Nº 129 

Nome do responsável (Presidente) CPF: 

RITA DE CÁSSIA ZUCONGOMES 061.691.008-85 

Órgão expedidor/UF Cargo Presidente 
RG: 19.401.009-0 SSP/SP 

Endereço Endereço eletrônico ( e-mail) 
Rua - Itápolis, 32 - CEP 16056-619 

ritazucon@gmail.com 
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Título 
Serviço de Acolhimento Institucional 

Término Descrições do Plano de Trabalho Inicio 

Janeiroj2017 a Dezembro j 2017 

Tipo de serviço 

Serviço de acolhimento institucional, para pessoas idosas. 

Identificação do objeto do convênio 

Proporcionar o acolhimento institucional de idosos, do sexo feminino, em situação de 
vulnerabilidade e risco social. 

Público Alvo 

24 idosas acima de 60 anos, do sexo feminino. 

Local de execução. Rua Marcilio Dias, nº 129 

Bairro: São Joaquim - Araçatuba 

CEP: 16.050-190 

Telefone: 3623-3408 

Coordenador: Celso Luis Souto 

Técnico: Mara Cristina Marques de Freitas 

Endereço: Rua SantoGaldioli, nº935 - Bairro: Alto da Boa Vista- ZacariasjSP- CEP:15.265-000 
Fone (18-99656-7385) 

Email: uniaoespiritapazecaridade@gmail.comjmaracrismfreitas@hotmail.com 
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Justificativa da Proposição 

o contingente de idosos hoje no Brasil vem aumentando e o envelhecimento da 
população brasileira é reflexo da expectativa de vida, diante de melhoras no campo da saúde e 
na área psicossocial. 

Na década de 1940 para pessoas acima de 65 anos surgiu o termo "3ª idade", agora para 
idosos acima de 80 anos foi dado o termo" 4ª idade". 

O município de Araçatuba que está localizado na Região Noroeste do Estado de São Paulo 

e possui aproximadamente 183.441 habitantes registra um índice de 14,1% desta população de 

pessoas idosas, representando um índice de longevidade superior à média prevista no Estado 

de São Paulo. 

O envelhecer tem como algumas consequências, uma perda progressiva das aptidões 

funcionais do ser humano,limitando-o em diversas atividades cotidianas por vezes, fragilizando 

o vínculo familiar e como consequência encontramos conflitos internos e externos de 

proporções imensuráveis. Diante desse quadro, encontramos idosos em situações de risco e 

abandono o que acarreta ao município o aumento da demanda nas instituições de longa 

permanência. 

Conforme a Norma Operacional Básica - NOB-SUAS-2003, Política Nacional de 

Assistência Social - PNAS/2004 e a Resolução nº 109 de 11 de Novembro de 2009 (Tipificação 

Nacional de Serviças Socloasslstenciais}, que visa a garantia da proteção integral e oportuniza 

condições para promover a autonomia, a integração e a participação efetiva na sociedade, o 

"Abrigo Ismael" busca garantir a privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à 

diversidade de: ciclos de vida, arranjos, raçajetnia, gênero e orientação sexual. O atendimento 

neste serviço deve ser personalizado e em pequenos grupos favorecendo o convívio familiar e 

comunitário, bem como a utilização de serviços disponíveis na comunidade local. 

Serviço prestado ao idoso que de alguma forma está impossibilitado de suprir sua 

subsistência com moradia, alimentação, saúde, cuidados pessoais e convivência familiar. O 

atendimento visa oferecer vida integrada a sociedade, priorizando a garantia de direitos, o 

fortalecimento dos vínculos familiares e de amizades; estimulando - os a participarem da vida 

em comunidade, facilitando o acesso dessa população, aos amigos e familiares dentro da 

instituição. Promove o desenvolvimento de atividades em datas comemorativas e culturais, 

dentro ou fora da Instituição, que fortaleçam esses encontros, oportunizando a conservação 

das tradições de forma educativa, introduzindo o lúdico como estimulo a uma vida mais 

dinâmica. As instalaçõesproporcionam às idosas uma vida com a dignidade e privacidade que 

lhe é de direito, recebendo cuidados diários, como higiene, saúde, alimentação e lazer. Tendo 

para isso, profissionais na área social, enfermagem, nutriçãoque trabalham de forma a oferecer 
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orientação e direcionamento para que a equipe de serviço desenvolva as atividades de forma 

para que os objetivos da Instituição sejam alcançados. 

Por ser caracterizada como uma ação continuada e que compõem a Rede de Proteção 

Social do município de Araçatuba, é imprescindível o estabelecimento de parceria com órgãos 

públicos, bem como as parcerias estabelecidas com empresas, clube de serviços, Conselho 

Municipal de Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso, etc, e que contribuem para a 

efetivação das ações realizadas na instituição. 

Objetivo Geral 

• Acolher e garantir a proteção integral àsidosas, contribuindo para a preservação do 
agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos. 

Objetivos Específicos: 

• Oferecer local fixo que comprove sua residência; 
• Proporcionar às idosas acolhidas cuidados com alimentação, higiene e saúde; 
• Viabilizar maior qualidade de vida estimulando a autoconfiança e autonomia; 
• Resgatar e fortalecer o vínculo familiar; 
• Informar a família quanto a evolução e ocorrências com a idosa na instituição; 
• Assegurar os cuidados e acompanhamento de saúde, oferecendo serviços de 

enfermagem na instituição; 
• Preservar e respeitar sua privacidade, bem como sua individualidade; 
• Promover a convivência entre os residentes de diversos graus de dependência, 

estimulando a amizade entre as acolhidas, através das atividades realizadas na 
instituição; 

• Promover a integração intergeracional, facilitando troca de experiências que 
possam melhorar e estimular o bem-estar de todas; 

• Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e 
oportunidades para quefaçam escolhas com autonomia; 

• Sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de uma maior participação na 
instituição. 
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Cronograma de Execução 

Vl Especificação Indicador Físico Duração !li 
Vl D.. ro ro 
+-' +-' Q) UJ 

1 Unidade Ações Partici Inicio Termino 
pação 

Ações Administrativas 

1.1 Capacitação Semestral 02 16 01/01 31/12 

1.2 Reuniões Técnicas Bimestral 06 05 01/01 31/12 

1.3 Reuniões com Funcionários Quadrimestral 03 16 01/01 31/12 

1.4 Planejamento Semestral 02 05 01/01 31/12 

1.5 Avaliação Anual 01 38 01/01 31/12 

2 Ações junto ás Famílias 

2.1 Acolhida Mensal 12 16 01/01 31/12 

2.2 Reunião Sócio Familiar Bimestral 6 16 01/01 31/12 

2.3 Pesquisa de Satisfação Semestral 02 16 01/01 31/12 

- 2.4 Atendimento individualizado Mensal 12 02 01/01 31/12 

2.5 Encaminhamento a rede sócio assistencial Bimestral 06 01 01/01 31/12 
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3 Ações junto aos Usuários 

3.1 Acolhida Mensal 12 01 01/01 31/12 

3.2 Atendimento Individualizado Mensal 12 02 01/01 31/12 

3.3 Reunião Socio-Educativa Quadrimestral 03 18 01/01 31/12 

3.4 Atividades Físicas/Recreação/Lazer Semanal 48 10 01/01 31/12 

3.5 Oficina/Atividades Semanal 48 10 01/01 31/12 

3.6 Festividades / Comemoração Mensal 12 40 01/01 31/12 

4. Ações Técnicas 

4.1 Escuta qualificada/Acolhimento Mensal 12 04 01/01 31/12 

4.2 Entrevista Mensal 12 02 01/01 31/12 

4.3 Visita Domiciliar Mensal 12 02 01/01 31/12 

4.4 Abertura e Alimentação de Prontuário Mensal 12 02 01/01 31/12 

4.5 Elaboração e Manutenção do PIA Mensal 12 20 01/01 31/12 

4.6 Elaboração e Manutenção do PAF Quadrimestral 03 16 01/01 31/12 

4.7 Elaborações de Relatórios Mensal Mensal 12 20 01/01 31/12 

4.8 Atendimento Técnico Individualizado Bimestral 06 OS 01/01 31/12 

4.9 Contatos Institucionais Bimestral 06 01 01/01 31/12 
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METODOLOGIA 

1 - Ações Administrativas 

1.1 - Capacitações 

Serãorealizadas no mês de maio e setembro, envolvendo o maior número possível de 
funcionários e técnicos que trabalham na entidade, serão convidados as pessoas que prestam 
serviços voluntários. 
Palestracom especialista no atendimento ao idoso (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, 
terapeuta ocupacional, nutricionista, psicólogo) e outros que possam ser encontrados na 
comunidade .. 

Visando ampliar os serviços prestados às idosas, proporcionando aos funcionários e 
voluntários informações sobre o processo de envelhecimento. 

2- Reuniões Técnicas 
No final de cada bimestre (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro) reuniões com 
técnicos da instituição e representantes da diretoria para estudos de casos, avanços e 
dificuldades apresentadas pelos idosos, (manutenção do PIA!PAF)avaliar as ações realizadas, 
proporcionar trocas de experiências, redirecionar o trabalho quando necessário. 

1.2 -Reunião com funcionários 
Nos meses de abril, agosto e dezembro reuniões envolvendo funcionários e voluntários, que 
atuam diretamente com as idosas, orientação aos funcionários no trato com a idosa e troca de 
experiências, as reuniões serão coordenadas pelaassistente social da instituição. 

1.4- Planejamento 
Nos meses de junho e novembro construirjunto com a equipe a proposta do plano de trabalho. 
O planejamento inicia-se a partir da pesquisa de satisfação realizada com os usuários, 
funcionários e familiares. Através das reuniões realizadas durante o ano comfuncionários, 
técnicos e diálogos com os idosos a assistente social colhe informações para a continuidade ou 
alternância da proposta do projeto. 

1.3 - Avaliação 
A avaliação geral das ações será realizada no final do ano (novembro) envolvendo profissionais, 
voluntários, idosas e familiares. Na avaliação dos serviços serão aplicados questionários com 
perguntas e respostas positivas, regular ou negativa, serão solicitadas também sugestões para 
o que deve ser mantido, o que deve ser melhorado, incorporado ou alterado. 
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2 - Ações junto às famílias 

2.1- Acolhida - 
Escuta das necessidades e demandas trazidos pelos usuários e suas famílias. 
Orientaçõesimportantes para o fortalecimento do vínculo familiar na vida da idosa; 
informações sobre a instituição e dos serviços prestados. A assistente social deve realizar 
essaação de forma continuada nas visitas realizadas durante o ano. Através do contato 
telefônico estará incentivo e convidado os familiares para participarem das visitas semanais. 

2.2 - Reunião Sócio Familiar- 
Bimestralmenteserão realizadas pela instituição encontros com os familiares visando 
fortalecer os vínculos.As ações envolverão a participação das idosas e seusfamiliares e ou 
representantes, neste dia teremos atividades recreativas, culturais, palestras, comemorações, 
exposição de trabalhos realizados pelas idosas e bate papo entre familiares e internas. 

2.3 - Pesquisa de Satisfação - 
Semestralmente próximo a conclusão das atividades realizaremos a avaliação do Plano de 
Trabalho com o objetivo de melhorar os serviços prestados aos usuários, de acordo coma as 
percepções e avaliações dos usuários acolhidos e suas famílias. 

2.4 - Atendimento Individualizado com a família - 
A assistente social em observações realizadas durante as reuniões sócio familiar,observação 
diária nas atitudes e comportamentos apresentados pelas idosas fará orientações pontuais às 
famílias bem como encaminhamentos, conforme necessidades apresentadas pela idosa ou 
família. 

2.5- Encaminhamento a Rede Sócio Assistencial- 
Quando a intervenção da instituição não for o suficiente para amenizar e ou resolver os 
problemas apresentados pelos familiares e interna, será feito o encaminhamento para a rede 
de serviços públicos e privados. 

3- Ações junto aos usuários 

3.1-Acolhida - 
Primeiro contato entre o idoso e o técnico. É o momento de estabelecer vínculos de 
confiança,favorecendo o desenvolvimento das ações. 

3.2 -Atendimento individualizado 
Será realizado pela assistente social de acordo com as expectativas e necessidades 
apresentadas por cada usuária (Ex. documentação, BPC (beneficio de prestação continuada), 
aposentadoria, visita de familiares, inserção em atividades/oficinas, realização de compras). 
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3.3 -Reunião Sócio Educativa 
Serão realizados três encontros durante o ano (março, julho, outubro) para abordar temas 
específicos: saúde, higiene, relacionamento familiar e interpessoal, cidadania; dinâmicas e 
atividades para fortalecimento de vínculos familiares e vínculos afetivos entre as internas r 
filmes de curta duração que abordam temas acima citados; momentos de cuidados e 
embelezamento com voluntários de maquiagem e penteados. 

3.4 - AtividadesFísicas, Recreativas e Lazer 

3.4.1- Jogos Recreativos 
Propor jogos de dominó, quebra-cabeça, jogo da memória, bingopara desenvolver o raciocínio, 
coordenação motora fina, promover a socialização e colaboração serão orientadas pela 
monitora uma vez ao mês. 

3.4.2- Atividades Físicas 
Atividades com bambolê (será colocado alguns bambolês em fila indiana e deverão caminhar 
dentro dele), atividades com bola (em roda passar a bola para a amiga do lado direito, depois 
do lado esquerdo, jogar a bola para uma amiga a sua escolha, passar e pegar a bola só com 
uma mão etc), encher bexiga, atividades também com a monitora que será desenvolvida 
umavez no mês. 

3.4.3-Leitura 
A monitora deverá realizar a leitura de uma história. Esse projeto se iniciará pela leitura dos 
contos de fadas. 
Será oferecido livros de literatura infantil com figuras bem coloridas onde faremos a 
estimulação da leitura pelas idosas. As idosas, que não alfabetizada, serão estimuladas a 
realizar a leitura das imagens, uma vez ao mês. 

3.4.4- Realização de Passeio 
Propor atividades externasvisando o acesso ao lazer, a cultura e convivência comunitária. 
Cinema, praça, teatro e outros, uma vez ao mês. 

3.5 -Oficina/Artesanato 
Confecção de papel de bala. Através de aparelho próprio as idosas fazem Ro-có-có em papéis 
de seda.Atividades de pintura em papel com lápis de cor, tinta, colagem, recorte. Pintura em 
tela. Confecção de jogos de memória, dominó, quebra cabeça, lembrancinhas para as famílias 
e amigos. E materiais para comemorações ( Carnaval, Dia Internacional da Mulher, Dia das 
Mães, Festa Junina, Dia da Vovó, Outubro Rosa, Natal e Ano novo). Atividades desenvolvidas 
uma vez por semana. 

3.6-Festividades/Comemorações 
Para estimular a convivência social e promover a melhoria da qualidade de vida dasidosas 
realizar festas de comemorações de aniversários e datas comemorativas como: Carnaval, Dia 
Internacional da Mulher,Páscoa, Dia das mães, Festas Juninas, Dia da vovó, Outubro Rosa, 
Natal e Ano novo. As datas serão comemoradas nos meses de fevereiro, março, abril, maio, 
junho, julho, outubro e dezembro. As ações serão desenvolvidas através de atividades 
deexpressão corporal, música, teatro, lanches, lembranças que serão ofertadas às internas e 
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funcionários, a organização será realizada pela assistente social com apoio de voluntários. 
Muitas das lembranças serão confeccionadas pelas idosas nas oficinas. 
Os aniversários serão comemorados mensalmente com bolo, guaraná e os familiares dos 
aniversariantes serão convidados. 

4-Ações Técnicas 

4.1-Escuta qualificada/ Acolhimento 
Atendimentos mensais, realizados pela Assistente Socialaos usuários, familiares, visitantes e 
comunidade que necessitarem de informações sobre a instituição. 

4.2- Entrevista 
A entrevista será realizada com a interna e familiares visando a coleta de dados que servirão 
de subsídios para o processo de admissão e desligamento, bem como o reconhecimento das 
necessidades da interna. Também identificar o ciclo familiar, histórico de vida da idosa e 
padrões relacionais. 

4.3- Visita Domiciliar 
Será realizada para averiguar condições econômicas, grau de dependência do idoso, situação 
de negligencia ou violência, situação de abandono e vínculos fragilizados. Observando o 
ambiente familiar e manter contato com os mesmos e vizinhos. 

4.4 - Abertura e alimentaçãode prontuário 
Na admissão da idosa na instituição será aberto um prontuário alimentado com informações e 
procedimentos realizados junto à idosa. 

4.5- Elaboração/manutenção do PIA (Plano individualizado de Atendimento) 
Essa atividade será desenvolvida pela equipe técnica (enfermeira, nutricionista e assistente 
social) quando a interna for acolhida na entidade com manutenções mensaisda equipe técnica. 

4.6 - Elaboração/manutenção do PAF( Plano de Atendimento Familiar) 
Essa atividade será desenvolvida pela assistente social quando a idosa for acolhida na 
instituição e será alimentado a cada quatro meses pela equipe técnica. 

4.7 -Elaboracão de relatórios mensais 
Elaboração de relatórios mensais a Secretaria Municipal de Assistência Social e àrede de 
serviços quando necessário. 

4.8 - Atendimento técnico individualizado- 
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Prestar atendimentos pontuais aos usuários, conhecendo e solucionando necessidades e 
expectativas. Orientações dadas bimestralmente à idosa e ou sua família. 

4.9 - Contatos Institucionais 
Contato com a rede de serviços CREAS, eRAS e outros sempre que for necessário para discutir 
assuntos referentes aos idososjfamílias(encaminhamentos, acolhimentos, discussão de casos, 
etc. 

RECURSOS FíSICOS 
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16.1- Co -financiamento Federal 

1º mês 2º mês 32 mês 42 mês 52 mês 62 mês 

R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 

72 mês 82 mês 92 mês 102 mês 112 mês 122 mês 

R$3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$ 3.195,74 R$3.195,73 

16.2- Co - financiamento Estadual 

1º mês 2º mês 32 mês 42 mês 52 mês 62 mês 

R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 

7º mês 82 mês 92 mês 102 mês 11º mês 122 mês 

R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.170,98 R$ 3.171,92 

16.3- Co - Financiamento Municipal 

12 mês 22 mês 32 mês 42 mês 52 mês 6º mês 

R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 

72 mês 82 mês 92 mês 102 mês 112 mês 12º mês 

R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,35 R$ 1.273,26 

16.4- Recursos Próprios. 

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 52 mês 62 mês 

R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 

72 mês 82 mês 92 mês 102 mês 11º mês 12° mês 

R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.77 R$ 2.954.75 
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PLANO DE APLICAÇÃO 2017 - 
CUSTOS VERBAS 

REMUNERAÇÃO TOTAL MÊS TOTAL ANO CO-FINANC CO-FINANC CO-FINANC CO-FINANC 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRÓPRIO 

DESPESA COM PESSOAL 

ASSISTENTE SOCIAL (01) R$ 1.173,00 R$ 1.173,00 R$ 15.249,00 R$ 10.464,22 R$ 4.784,78 
SERViÇOS GERAIS (02) R$ 2.552,00 R$ 2.552,00 R$ 33.176,00 R$ 21.091,88 R$ 12.084,12 
NUTRICIONISTA (01) R$ 1.173,00 R$ 1.173,00 R$ 15.249,00 R$ 10.464,23 R$ 4.784,77 
SERViÇOS GERAIS (01) R$ 1.387,00 R$ 1.387,00 R$ 18.031,00 R$ 8.404,07 R$ 9.626,93 
TOTAL R$ 6.285,00 R$ 6.285,00 R$ 81.705,00 R$ 21.091,88 R$ 20.928,45 R$ 8.404,07 R$ 31.280,60 

MATERIAL DE CONSUMO 

GENEROS ALlMENTICIOS R$ 1.608,33 R$ 1.608,33 R$ 20.500,00 R$ 7.800,00 R$ 9.000,00 R$ 2.500,00 R$ 1.200,00 
HIGIENE E LIMPEZA R$118,39 R$118,39 R$ 1.420,68 R$ 900,00 R$ 520,68 
MATERIAL PEDAG/ESCR R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 600,00 R$ 600,00 

TOTAL R$ 1.826,72 R$ 1.826,72 R$ 23.120.68 R$ 8.400,00 R$ 9.900,00 R$ 2.500,00 R$ 2.320,68 

SERViÇOS DE TERCEIROS 

ÁGUA R$ 325,00 R$ 325,00 R$ 3.900,00 R$ 3.600,00 R$ 300,00 
TELEFONE R$ 255,00 R$ 255,00 R$ 3.060,00 R$ 2.900,00 R$ 160,00 
GÁS R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 4.800,00 R$ 4.052,28 R$ 747,72 
MANUTENÇÃO R$ 79,35 R$ 79,35 R$ 952,22 R$ 202.70 R$ 749,52 
LUZ R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 10.800,00 R$ 2.061,25 R$ 8.738,75 
TOTAL R$ 1.959,35 R$ 1.959,35 R$ 23.512,22 R$ 5.661,25 R$ 4.052,28 R$ 3.102,70 R$ 10.694,99 
TOTAL R$ 35.153,13 R$ 34.880,73 R$ 14.006,77 R$ 44.296,27 
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13 - RECURSOS HUMANOS 

Necessid 
N Nome do prof./ formação. Função Carga Fonte Regime SI. pago ades 

hor. pagad. trab. 

01 Aparecida Vitório Gonçalves -Fund. Servo Ger. 44 Executor CLT R$ 1 
1.565461,,92 

02 Cícera Bernardo Santos - Médio Servo Ger 44 Co-Fin- CLT R$ 1. 734,09 
Municipal 

03 Edelvita PereiraSilva - Fund. Servo Ger. 44 Executor CLT R$1.589,16 

04 Guilhermina T. Guimarães -Fund Servo Ger. 44 Co-Fin- CLT R$1.461,36 
Federal 

05 Ivanice Ap. Lopes -Médio Servo Ger. 44 Executor ClT R$1.827,82 

06 Maria Ap. Silva. - Médio Servo Ger. 44 Executor CLT R$I.853,98 

07 Maria Marly C. Santos - Fund. Servo Ger 44 Co-Fin- CLT R$1.460,75 
Federal 

08 Mara Cristina Marques de Freitas- Sup. Ass. Social 20 Co-Fin- CLT R$ 1. 296,00 
Estadual 

09 Suélen Morais Lopes - Sup Nutricionista 18 Co-Fin- CLT R$1.268,00 
Estadual 

10 Celso Luiz Souto - Sup Coordenador 44 Voluntário ---- R$O.OOO,OO 

11 Lorena de Sousa Picolin - Sup Enfermeira 30 Executor CLT R$ 2.820,27 

12 NoracirPereira dos S. Almeida -Médio Aux. Enferma. Plant Executor CLT R$ 2.076,37 2 

13 Elida Aparecida Maciel -Médio Aux. Enfermag. Plant Executor CLT R$ 2.076,37 

14 Zenilda Teixeira de Souza -Médio Aux. Enfermag. Plant. Executor CLT R$ 1.679,80 

15 Marcelina Maria dos Santos - Médio Aux. Enfermag Plant. Executor CLT R$ 1.684.66 

Obs: A entidade necessita de espaço físico para o atendimento com fisioterapeuta e espaço 
de área verde para recreação,lazer, descanso. 
E também recursos humanos fisioterapeuta e psicólogo. 

DESCRiÇÃO DETALHADA DAS METAS/INDICADORES 
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Metas 

80% Participação das idosas nas atividades desenvolvidas na instituição (oficina, 
comemorações, recreações) 
50% Participação em comemorações externas (passeios, recreações etc) 
50% Participações dos familiares em reuniões sócio educativas 
50% Participação dos familiares nas ações comemorativas/festividades desenvolvidas 
pela instituição. 
60% Idosas restabeleçavínculos familiares 
40% Idosas receba visitas semanais 
60% Idosas tenhaevolução positiva no quadro da saúde/na autonomia e 
independência 

Instrumentos a serem utilizados 

- Lista de presença de familiares na instituição em reuniões sócio 
ed ucativas/festivid ad és/visitas 
- Elaboração e manutenção de relatórios e prontuários 
- Lista de frequência de oficinas e grupos sociais 
- Aplicação de pesquisas de satisfação junto as internas e familiares 
- PIA/PAF 
- Lista de presença de funcionários nas reuniões/capacitações 

Monitoramento e avaliação 

o processo de monitoramento será realizado pela assistente social e coordenador 
~- diariamente em todas as fases do projeto, podendo desta forma analisar e aprimorar a 

prática, verificando os níveis de dificuldades e avanços do mesmo. 
Serão considerados também a "Pesquisa de Satisfação da interna e familiares" e as 
avaliações realizadas com os funcionários durante as reuniões. 
A avaliação permite análise e reflexão dos resultados alcançados, contribuindo na 
garantia de melhores serviços e auxiliando nas propostas que deverão ser alteradas. 
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ARAÇATUBA,30 DE DEZEMBRO DE 2016 2- 
RITADE~ES 

PRESIDENTE 
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UNIÃO EspíRITA PAZ E CARIDADE 
Fundada em 21 de abril de 1.921. 

Rua: Marcílio Dias, 129, CEP 16.050-190 Telefone (18) 3623-3408 Araçatuba-SP 

uniaoespiritapazecaridade@gmail.com 

Para a Secretaria Municipal De Assistência Social de Araçatuba-SP- SMAS 

A União Espírita Paz e Caridade, por sua representante legal, 

RITA DE CÁSSIA ZUCON GOMES RG nº 19401009-0, CPF nº 061691008-85, 

vem mui respeitosamente solicitar a celebração de parceria para execução 

do Plano de Trabalhof2017. 

Araçatuba,SP - 12 de fevereiro de 2017. 

Atenciosamente, 

Presidente 


