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PLANO DE TRABALHO PARA 2021  

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS 

1-DADOS DA ENTIDADE MANTENEDORA 

1.1-Nome: LAR JOANA D'ARC 
1.2 - CNPJ: 45.128.378/0001-03 
1.3 - Endereço: Av.  Batt  do Rio Branco n°1115 CEP: 15880-000 
1.4 - Bairro: Centro Município: Tabapuà 
1.5- Registros: Utilidade Pública Estadual (Lei n°8.886/1994), Utilidade Pública Municipal (Lei n°663/1976), 
Conselho Municipal de Assistência Social (Inscrição n° 01/98), Conselho Municipal do Idoso (Resolução 
n°01/2014) 
1.6-Telefone: Fone /Fax:(17)3562-1461 
1.7-  E-mail:  larjoanadarc@hotmail.com  
1.8 - Dias e Horário de Funcionamento: 24h/dia 
1.9- DRADS —  sac,  José do Rio Preto/SP 

2-IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL 

2.1-Nome: MILTON DA CRUZ 
2.2-RG: 8.411.421-6CPF: 046.912.988-35 
2.3-Endereço: Rua Sete de Setembro n° 1.635—Jardim Maria Eugênia 

2.4-Cidade: Tabapufi — SP 	- CEP: 15880-000 
2.5-Telefone: (17) 3562-1917 
2.6-  E-mail:  miltondacruzQbol.com.br  

2.7-Mandato: 10/01/2020 à 10/01/2023 

3-IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PROJETO 

3.1-Nome: ALESSANDRA ALVES SIMÕES ADEGAS 
3.2-RG: 23.422.078-8 — CPF:133.438.838-01 
3.3-Endereço: Av. Floriano Peixoto, 1.114 — Centro 
3.4-Cidade: Tabapufi— SP-CEP: 15880-000 
3.5-Telefone: (17)99727-2727 
3.6-E-mail:  alessandra_adegas@hotmail.com  
3.7- Formação Profissional: Assistente Social 
3.8-  CRESS:  29880 
3.9- Tipo de Vinculo: Celetista 

4-FINALIDADE ESTATUTÁRIA 
0 Lar Joana D'Arc é uma instituição civil, sem fins lucrativos que atende em regime de longa 
permanência, idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, promovendo o bem-estar dos mesmos, 
garantindo seus direitos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, religião e quaisquer outras formas 
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de discriminação. Fundado em 08/08/1944, vem inovando e adequando seu atendimento conforme exigências 
da legislação, está em confonnidade com a lei 13.019/14. 

5-AREA  DE ATUAÇÃO 
Assistência Social. 

6-IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA 
6.1- Descrição: 

0 Lar Joana D'Arc é uma Entidade Filantrópica que atende idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, com 
ou sem comprometimento físico, em regime residencial de longa permanência. 

6.2- Vigência do objeto: 
01/01/2021 à 31/12/2021 

7-LOCAL DE ATENDIMENTO 
Este projeto  sera  executado na Instituição de Longa Permanência para Idosos -ILPIs- LAR JOANA D'ARC, 

situado na Av.  Barth)  do Rio Branco, 1.115, Centro — Tabapuã. O município é constituído de aproximadamente 

12.328 habitantes. 

8-PÚBLICO ALVO 
Idosos, de ambos os sexos, acima de 60 anos, cm situação de vulnerabilidade, risco e/ou exclusão social. 

9-CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 
41(quarenta e um) idosos em regime de longa permanência. 

10-JUSTIFICATIVA 
No município existem núcleos habitacionais de baixa renda que sofrem as consequências do desemprego, 

provocando situações de pobreza que levam a desagregação da família, e a exclusão social, o que provoca uma 

notória e evidente incapacidade familiar para suprir as necessidades básicas e especiais dos idosos. 0 Lar Joana 
D'Arc, propõe dar continuidade as ações assistenciais desenvolvidas, objetivando garantir ao usuário seus 
direitos de cidadania, consoante ao especificado no Artigo 2° da Lei n° 10.741 de 01 de outubro de 2.003 

(ESTATUTO DO IDOSO). 

11-OBJETIVO GERAL 
Propiciar atendimento ao idoso em situação de vulnerabilidade, risco ou exclusão social oferecendo-lhes 
oportunidade para seu fortalecimento familiar, pessoal e social, com vistas a. sua inclusão, autonomia e 
independencia, levando em consideração a limitação de cada um. 
12-OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Oferecer amparo moral, espiritual, de saúde (médico, odontologico, hospitalar, laboratorial,  etc.),  de 

alimentação básica e especial quando necessário, de higiene e vestuário; 
-Proporcionar atividades de cultura, esporte e lazer, participação em comemorações e eventos,  etc.;  

- Promover e garantir o bem-estar dos idosos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo ou quaisquer outras 

formas de discriminação. 

13-MÉTODOS 
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 
PROGRAMAS PROTETIVOS 
Esta Instituição atende idosos, que em geral, são vitimas de violência, de abandono e/ou exclusão social, e que 

necessitam de proteção para garantia de seus direitos básicos, sendo que a forma de acolhimento é considerada 

residencial, pois tende a se aproximar cada vez mais da convivência em familia, considerando, inclusive, as 
individualidades e a privacidade de cada um. As ações e importância da Instituição estão basicamente 
fundamentadas na reabilitação dos mesmos, promovendo seu desenvolvimento biopsicossocial, através de 
atividades qualificadas desenvolvidas por profissionais como: enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionista, além 
de contar com a atuação de órgãos públicos em diversas  areas  de atendimento, inclusive assistência social, 
saúde, educação e de voluntários, entre outros, que se fizerem necessários. Um dos objetivos principais é a 
busca da preservação de vínculos familiares sadios ou a promoção dos mesmos. 
Atendimento médico-hospitalar pelo SUS (Sistema Único de  Sande).  
Atendimento odontológico, nutricional e médico; 
Alimentação adequada, lazer e recreação com livre acesso a templos religiosos. 

14-METAS 
Oferecer atendimento aos idosos em regime de longa permanência. 

Vigência: 01/01/2021 a. 31/12/2021; 
- Inserção do idoso nos serviços da rede de assistência social municipal e regional, por meio das  mobil  idades 

de institucionalização, proteção e cuidados pessoais básicos e de fortalecimento dos vínculos relacionais; 
- Ações que incentivem e apõern propostas inovadoras de atendimento ao idoso, que propiciem formas criativas 

de atenção, adequadas as realidades locais; 
- Ações integradas e parceria com órgãos públicos, sociedade civil e órgão representativo do segmento idoso, 

envolvendo as diversas  areas  de atenção, tais como: saúde, cultura, justiça, esporte e lazer, educação e Centro 

de Convivência do Idoso — CCI; 

-AO-es sistemáticas para avaliação de resultados, visando continuidade ou redirecionamento da ação; 

Estratégias Operacionais:  

- Atendimento ao idoso, envolvendo a família, por meio de entrevistas, reuniões e visitas domiciliares; 
- Atendimento as necessidades básicas do idoso, envolvendo cuidados referentes à higiene, alimentação, 

vestuário e outros; 
- Atendimento social, fisioterápico, nutricional e de enfermagem, na própria Instituição para preservação, 
manutenção e restauração da saúde mental e física, das relações sociais e da garantia de direitos; 

-Assessoria jurídica externa; 
-Atendimento de médico externo; 
-Planejamento de atividades de acordo com necessidades do idoso, e da oferta dos serviços da rede local 
(físicas, laboratoriais, culturais, associativas, educativas e outras), respeitando o ciclo de vida em que se 
encontra; 
- Adequação de instalações, equipamentos e recursos humanos, otimizando espaços e recursos, dinamizando 

os serviços; 
-Cursos de capacitação para cuidados de idosos; 
-Utilização de instrumental próprio para monitoramento e avaliação semestral e anual. 
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15-RECURSOS HUMANOS 

Quantidade Cargo Carga horária Vínculo 

01 Assistente Social 10 horas semanais CLT 

01 Psicóloga 02 horas semanais CLT 

01 Assistente Administrativo 40 horas semanais CLT 

01 Auxiliar de Escritório 20 horas semanais CLT 

02 Auxiliares de enfermagem Escala 12/36(36horas/semanais) CLT 

01 Enfermeira 40 horas semanais CLT 

02 Cozinheiras Escala 12/36 (36horas/seinanais) CLT 

03 Faxineiras Escala 12/36(36horas semanais) CLT 

01 Auxiliar de Limpeza 44 horas semanais 

02 Fisioterapeutas 09 horas semanais CLT 

02 Lavadeiras Escala I2/36(36horas semanais) CLT 

06 Técnicos em Enfermagem Escala 12/36(36 horas semanais) CLT 

01 Motorista 44 horas semanais CLT 

01 Auxiliar de Cozinha 44 horas semanais CLT 

02 Cuidadora de Idosos Escala 12/36(36horas semanais) CLT 

01 Contador Terceirizado 

01 Nutricionista 12 horas semanais Voluntária 

01 Profissional 	para 	desenvolvimento 	de 

atividades socioculturais 

02 horas semanais Voluntária 

16-ESTRUTURA FÍSICA 
0 imóvel é próprio, construido em alvenaria. Possui Agua canalizada, sendo sua forma de abastecimento 
através da rede geral de distribuição, com escoamento sanitário realizado pela rede coletora de esgoto. A 
Instituição ainda conta com acesso à energia elétrica com medidor próprio, e coleta de lixo direta. 0 espaço é 
adequado as características dos seus usuários e aos objetivos das ações desenvolvidas devidamente detalhado 
no item 11- Objetivo Geral e no item 12 — Objetivos Específicos. Para proporcionar ainda mais bem-estar, 

existe uma  Area  externa com praça e jardim. 
O espaço físico está adequado As características de seus usuários e aos objetivos das ações desenvolvidas, 
levando-se em conta a vulnerabilidade e limitações advindas do processo de envelhecimento. 
A Entidade localiza-se em  Area  urbana da cidade, de fácil acesso a transporte coletivo, comércio, templos 

religiosos e serviços essenciais, principalmente os da  Area  médico-hospitalar, favorecendo a integração do 

idoso com a comunidade. 
O Lar Joana D'Arc respeita e cumpre as legislações e normas específicas do Estatuto do Idoso e da legislação 
Municipal vigente, sobretudo no que tange aos aspectos sanitários, de segurança e acessibilidade, entre outros. 
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16.1-IMÓVEL 

01 cozinha; 01 refeitório; 01 sala de convivência; 01 lavanderia industrial completa, 01 estendal coberto; 01 
sala para rouparia; 01 varanda; 01 sala para administração/reuniões; 01 despensa; 01 almoxarifado; 01 posto 
de enfermagem; 01 sala para fisioterapia; 01  area  para atividades coletivas ecumênicas e de lazer; 02 jardins 
amplos com bancos; 01 sala para materiais de higiene e limpeza; 01 vestiário feminino; 01 vestiário masculino; 
02 banheiros coletivos; 02 banheiros para os funcionários; 11  suites  (para 4 ou 3 pessoas). 01 deposito na rua 
Paulo Guzzo, n° 1532. 

16.2-MÓVEL 
02 veículos  SPIN  (transporte de idosos/equipe técnica), 01 máquina de lavar industrial, 01 centrifuga industrial, 
01 secadora industrial, 02 tanquinhos, 41 camas, 02 camas hospitalares, 41colchões, 01 aparelho de pressão 
arterial analógico, 01 balança digital, 01 sistema de inalação e aspiração com 02 pontos de utilização, 01 
inalador, 01 compressor, 08 botijões de  gas  c/ cilindros (P45), 02 fogões industriais (6 bocas c/fomo e 4 bocas), 

1 exaustor, 06  freezers,  03 geladeiras, 1  tam  fria, 01 moedor de carne elétrico, 01 Cilindro Profissional, 3 
TV (s), 40 ventiladores de teto, I ventiladores oscilantes, 02 ventiladores de pé, 02 fornos elétricos, 01 forno 
Industrial elétrico, 1 micro-ondas, 3 bebedouros de pressão, 01 Purificador d' agua, 07 mesas para refeição, 1 
bancada para refeições de cadeirantes, 20 cadeiras de madeira, 04 bancos /namoradeira de madeira, 13 

poltronas de madeira, 06 poltronas do papai, 30 cadeiras de rodas, 10 cadeiras de banho, 10 cadeiras de 
varanda, 3 cadeiras de junco, 04 armários de aço, 3 arquivos de aço, 39 guarda-roupas, 05 prateleiras de aço, 

03 armário  ern  MDF, 01 armário em alvenaria, 04 armários de pia, 04 mesas para escritório, 01 máquina de 
datilografia, 01 máquina de calcular, 3 cadeiras giratórias de escritório, 5 cadeiras fixas de escritório, 01 mesa 

para máquina de escrever, 03 computadores, 01  Notebook,  01 reto-projetor, 02 impressoras multifuncionais, 

01 Fax, 03 aparelhos de telefone, 02 carrinhos de limpeza, 02  hampers,  02 lavadoras de Alta Pressão Wap, 01 

carrinho de carga, 1 turbilhão, 1 forno de  bier  para fisioterapia, 1 aparelho de ultrassom para tratamento da 

dor, 1 aparelho de infra-vermelho, 07 extintores, 10 lâmpadas de emergência,02 hidrantes com mangueira, 
reserva de incêndio de 15 mil litros, 01 registro de recalque, 01 central de alarme, 13 detentores de fumaça 

pontuais. 

17-CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

a) Da Concedente 

a-1)-Plano de Aplicação - Verba Municipal -Novais 

Período: Fevereiro à Dezembro de 2021 

Discriminação Valor 

I — Recursos Humanos 
(FOLHA+ENCARGOS SOCIAIS) R$ 2.000,00 x 01 

R$2.200,00 x 10 

R$ 24.000,00 

TOTAL 14$ 24.000,00 
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Cronograma de Desembolso Financeiro 

Período: Fevereiro  it  Dezembro de 2021 
Discriminação 

Custo 
Fevereiro  Marv)  Abril Maio Junho  Sub-Total 

FOLHA 	+ 

ENCARGOS 
SOCIAIS 

R$2.000,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$10.800,00 

Discriminação 

Custo 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

, FOLHA 	+ 

ENCARGOS 

[ SOCIAIS 

R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$ 2.200,00 R$24.000,00 

18-DA PROPONENTE: 
- Os recursos humanos disponibilizados para execução do projeto já estão relacionados no item 15. 
- A despesa mensal relativa A. folha de pagamento da Entidade em 2020 girou em torno de R$ 48.000,00 

(Quarenta e Oito Mil Reais) inclusos os encargos (F.G.T.S, INSS e PIS), e em 2021 devera haver majoração, 

totalizando R$ 52.000,00 (Cinquenta e Dois Mil Reais). 
-No que concerne a materiais permanentes, vide o discriminado no item 16.2. 

- A Entidade possui dois veículos  (SPIN),  adquiridos através de Emendas Parlamentares, que são utilizado em 

diversas atividades com o idoso; transportes relacionados b. saúde, lazer, visitas a familiares,  etc.  

-Atendimentos médicos, laboratoriais, acompanhantes em internações e lazer —custo mensal R$1.000,00 (Um 

Mil e Reais). 
- As despesas de manutenção da Entidade (alimentação, vestuário, medicamentos, fraldas, limpeza/lavanderia, 

higiene, energia elétrica, telefone, reparos em geral,  gas, combustive],  manutenção de veiculo, material de 

escritório, informáticalinternet, escritório de contabilidade,  etc.),  têm custo previsto em torno de R$ 25.000,00 

(Vinte e Cinco Mil Reais) mensais. 

19-MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

- Avaliação periódica do desempenho dos funcionários diretamente ligados aos idosos, dentro de suas funções 

especificas; 
-Interesse e nível de participação dos idosos nas ações; 
-Qualidade dos vínculos familiares; 

-Qualidade das ações desenvolvidas pela equipe; 

-Fortalecimento dos vínculos familiares; 
-Números de participação das -laminas nas ações desenvolvidas; 

-Melhoria da qualidade de vida das questões de higiene,sabde, educação,previdencia; 

-Participação da comunidade; 
-Participação dos órgãos envolvidos; 
-  Reuniões trimestrais de Diretoria; 
- Reuniões semanais do setor administrativo com colaboradores da Instituição sempre em busca do melhor 

atendimento aos idosos, bem como periodicamente resolução dos problemas administrativos; 

- Posição financeira mensal e anual das receitas e despesas. 



andra Alves Siragas  
Assistente  Social - CRESS 29880 

LAR JOANA D'  ARC  
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL 

FUNDAÇÃO 08/08/1944 CNPJ: 45.128.378/0001-03 
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N°1.115 - CENTRO - TABAPUA-SP 

CEP: 15880-000- FONE (17) 35621461/35621594  
email:  larjoanadarcahotmail.com   

20-DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da proponente, DECLARO para fins de prova junto aos órgãos 

Municipal/Estadual/Federal, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
situação de inadimplencia com o Tesouro ou qualquer Orgfto ou entidade da Administração Pública, que impeça 
a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste 

Plano de Trabalho. 

Nestes termos, 
Pede deferimento. 

TabapuA/SP, 04 de Fevereiro de 2021. 

LLL  

Milt  n da Cruz 

Presidente 
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