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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 
CNPJ: 43.765.031/0001-46 e-mail: uniaoespiritapazecaridade@gmail.com 

Proposto 

PLANO DE TRABALHO 
~ROTcÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

OBJETO. Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 

TíTULO: Serviço de Acolhimento Institucional- União Espírito Paz e Caridade 

1.1 DADOS CADASTRAIS 

Razão Social: União Espírita Paz e Caridade 

CNPJ: 43.765.031/0001-46 

Endereço: Rua Marcílio Dias N°129 

Bairro: São Joaquim 

Município: Araçatuba/SP 

CEP: 16.050-190 

Telefone: 18- 3623-3408 

E-mail: uniaoespiritapazecaridade@gmail.com 

Dias e Horório de Funcionamento: Ininterrupto 

1.2 DO REPRESENTANTE LEGAL 

Nome: Flóvia Canalonga 

Endereço Residencial: Rua Humberto Bergamasch N° 346 

Bairro: Jardim Brasil 

Município: Araçatuba/SP 

CEP: 16074-035 

Telefone: 3623-3408 

E-mail: uniaoespiritapazecaridade@gmail.com 

RG: 6.173.811-6 SSP /SP 

CPF: 117.336.798-55 

Data do Início do Mandato: 08/06/2018 

Data do Término do mandato: 31/01/2020 



Início: 01/01/2019 Término: 31/12/2019 
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1.3.COORDENAÇÃO: 

Nome: CELSO LUIZ SOUTO 

Curso de Formação: Direito 

Telefone: 3623-3408 

Email: uniaoespiritapazecaridade@gmail.com 

1.4. TÉCNICO RESPONSÁVEl: 

Nome: Mara Cristina Marques de Freitas 

Curso de formação: Serviço Social 

Telefone: 3623-3408 

E-mail: uniaoespiritapazecaridade@gmail.com 

Registro Profissional: 35.900 

2. Descrição do Plano de Trabalho 

Título: Serviço de Acolhimento Institucional 

Período de Execução 

Tipo de Serviço: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexi ade/ 
modalidade obrigo. 

Objeto da Parceria: Objeto da Parceria é o estabelecimento de parceria at avés 

do TERMO DE COLABORAÇÃO para a execução na rede socio- assistenci I de 

proteção social especial do Serviço de Acolhimento Institucional - Modali ade 

de de Abrigo Institucional para a pessoa idosa com apresentação 

trabalho contendo os respectivos Planos Físico-Financeiros. 

Identificação do Objeto: Acolher e garantir a proteção integral as id sas, 

contribuindo para a prevenção do agravamento de situação de negligên ia e 

ruptura de vínculos, oferecendo assim, local fixo que comprove sua residê cio. 

proporcionar as idosas acolhidos, cuidados com o alimentação, higiene e s úde. 
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Viabilizar maior qualidade de vida, estimular a auto confiança e auto orruo. 

resgatar e fortalecer o vínculo familiar, assegurar os cuidados e o 

acompanhamento de saúde, oferecendo serviços de enfermagem na insti uição, 

preservar e respeitar sua capacidade, bem como, sua individualidade, pr mover 

a convivência entre as residentes de diversos graus de dependência, estim lando 

a amizade entre as acolhidas, através das atividades realizadas na insti uição, 

promover a integração intergeracional, facilitando troca de experiênci 

possam melhorar e estimular o bem-estar de todas, fortalecer o surgime o e o 

desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para 

usuórias façam escolhas com autonomia, para sensibilizar a comunidade s bre a 

necessidade de uma maior participação na instituição e conscientizar a amília 

quanto a evolução e as ocorrências com as idosas na Instituição. 

Capacidade de Atendimento: De acordo com a estrutura física e quadro e RH, 

a OSC consegue atender 20 (vinte) idosas. 

Previsõo de Atendimento: A OSC propõe continuar atendendo os 20 vinte) 

idosas. 

Local de Execução: União Espírita Paz e Caridade - Abrigo Ismael, situado a rua 

Marcílio Dias, 129 - Bairro: São Joaquim neste município de Araçatuba/SP 

3. Justificativa da Proposição: 

o contingente de idosos hoje no Brasil vem aumentando e o envelhecime to da 

população brasileira é reflexo da expectativa de vida, diante de melho as no 

campo da saúde e na órea social. 

Na década de 1940 para pessoas acima de 65 anos surgiu o termo "3° i 

agora para idosos acima de 80 anos foi dado o termo "4° idade". 

O município de Araçatuba que está localizado na Região Noroeste do 

de São Paulo e possui aproximadamente 183.441 habitantes registra um índ e de 
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14,1% desta população d ' 
, e pessoas Idosas, representando 

longevldade Superior à média prevista no Estado de São Pa I 
O envelhecer tem como conseq ~ , u o, 

uenCla, uma perda progressl'va d f ' , as a tidões unClonals do ser humano, limitando-o 
em diversas atl'v'd d f 'I' I a es coti onos. ragl Izando o vinculo familiar ~ , 

, e como consequenCla, encontramos c 
Internos e externos de proporções imensuráveis, 

Nos últimos anos a longevidade do ser h 
, umano vem se aplicando e este envelheCimento tem cons ~ , 

I' it equenCla a perda progressiva das aptidões funci nais 
mu ando a efetivação de f id d r 

, , a IVI a es e cotidiano, fragilizando o vinculo fam iar e 
conflitos Internos e externos que por 

vezes o ocasionar situações de ISCO, 
abandono e negligência, 

e de 

Por outro lado há idosos ativos, independentes que necessita cada vez de 

Sócio Assistencial capaz de suprir suas necessidades básicas e di itos 
elementares, 

O serviço prestado ao idoso que de alguma forma está impossibilitado de prir 

sua subsistência com moradia, alimentação, saúde, cuidados pessoa s e 

convivência familiar, O atendimento visa oferecer vida integrada a socied de, 

priorizando a garantia de direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares de 

amizades; estimulando - os a participarem da vida em comunidade, facilitan 

acesso dessa população, aos amigos e familiares dentro da instituição, Pro 

o desenvolvimento de atividades em datas comemorativas e culturais, dentr ou 

fora da Instituição, que fortaleçam esses encontros, a 

conservação das tradições de forma educativa, introduzindo o lúdico c mo 

estimulo a uma vida mais dinâmica, As instalações proporcionam às idosos ma 

vida com a dignidade e privacidade que lhe é de direito, recebendo cuid 

diários, como higiene, saúde, alimentação e lozer. Tendo para isso, profissi 

na área social, enfermagem, nutrição que trabalham de forma a ofer cer 

orientação e direcionamento poro que o equipe de serviço desenvolvas 

atividades de forma que os objetivos da Instituição sejam alcançados, 
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Por ser caracterizada como uma ação continuada e que compõem a R 

Proteção Social do município de Araçatuba é Imprescindível o estabelec mento 

de parceria com órgãos públicos, bem como as parcerias estabelecid 

empresas, clube de serviços, Conselho Municipal de Assistência Social e C 

Municipal do Idoso, etc. e que contribuem para a efetivação das 

realizadas na instituição. Acompanhando esse fenômeno, o municí io de 

Araçatuba que está localizado na Região Noroeste do Estado de São 

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

população de pessoas idosas, representando um índice de longevidade s penor 

à média prevista no Estado de São Paulo. A necessidade 

Longa Permanência de Araçatuba em parcena com o município , 

estratégia que coloque o idoso como coadjuvante do processo de prot 

melhoria na qualidade de vida. 

4. Objetivo Geral e Específico 

Objetivo Geral 

• Acolher e garantir a proteção integral às idosas, Contribuindo para a 

preservação do agravamento de situações de negligencia, violência e 

ruptura de vínculos. 

Objetivos Específicos: 

• Oferecer local fixo que comprove sua residência: 

• Proporcionar a todas as idosas acolhidas cuidados com alimentação higie e 

e saúde; 

• Viabilizar maior qualidade de vida estimulando a autoconfiança e 

autonomia; 
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• Resgatar e fortalecer o vinculo familiar; 

• Informar a família quanto a evolução e ocorrências com a idosa r a 

instituição; 

• Assegurar os cuidados e acompanhamento de saúde, oferecendo serviç bs 
de enfermagem na instituição; 

• Preservar e respeitar sua privacidade, bem como sua individualidade; 

• Promover a convivência entre os residentes de diversos graus c e 
dependência, estimulando a amizade entre as acolhidas, através ddis 

atividades realizadas na instituição; 

• Promover a integração intergeracional, facilitando troca de experiência qi, e 

possam melhorar e estimular o bem-estar de todas; 

• Favorecer o surgimento e desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que as usuários façam escolhas com autonomia; 

• Sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de uma maior participaçcp 

na instituição. 

4. Cronograma de Execução: 

li) 

Indicador Físico Duraç li) o Especificação o 
-+- Q. 
(]) o ão ~ -+- 

w 

1 Unidade Açõ Parti Inic io Termin 

es cipa o 

ção 

Ações Administrativas 

1.1 Capacitação Semestral 02 17 01/ D1 31/12 

l.2 Reuniões Técnicas Mensal 12 04 01/ b1 31/12 

l.3 Reuniões com Funcionários Quadrimestral 03 17 01/ p1 31/12 
_'- - 

.~ 
'> 
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IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE, COORDENADOR TÉCNIC r 

TÉCNICO RESPONSÁVEL 

Presidente: 

Flávia Canalonga 

Data: 06/12/2018 

Assinatura 

~ 
Coordenador Técnic -- 

Assinatura 

Profissional Responsável pela Execução 

Mora Cristina Marques de Freitas 

Data: 06/12/2018 

Assinatura 

Profissional Responsável pela Prestação de Contas 

Reverson Generoso T eixeira Bispo 

Data: 06/12/2018 

C.j~ 6' 0 D,:~ Assinatura 
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IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE, COORDENADOR TÉCN CO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL 

Presidente: 

Flávia Canalonga 

Data: 02/01/2019 

Assinatura 

Celso Luis Sout 

Assinatura 

Profissional Responsável pela Execução 

Mora Cristina Marques de Freitas 

Data: 02/01/2019 

Assinatura 

Profissional Responsável pela Prestação de Contas 

Reverson Generoso T eixeira Bispo 

Data: 02/01/2019 

Assinatura 
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IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PRESIDENTE, COORDENADOR TÉCN CO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL 

Presidente: 

Flávia Canalonga 

Data: 02/01/2019 

Assinatura 

Celso Luis Sout 

Assinatura 

Profissional Responsável pela Execução 

Mora Cristina Marques de Freitas 

Data: 02/01 /201 9 

Assinatura 

Profissional Responsável pela Prestação de Contas 

Reverson Generoso T eixeira Bispo 

Data: 02/01/2019 

Assinatura 
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