
Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados
Lar Nossa Senhora dos Desamparados

CNPJ n° 53.419.016/0004-42. Fone (014) 3263 0142
Rua: Coronel Álvaro Martins, 539. CEP 18682-180, Lençóis Paulista (SP)

PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO 2020

I — DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Razão Social: Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos dos Desamparados

CNPJ: 53.419.016/0004-42

Endereço: Coronel Álvaro Martins, 539 CEP: 18682-180

Bairro: Vila Irerê Município: Lençóis Pta.

Telefone: (14) 3263-0142

E-mail: ciad.lp@uol.com.br

Horário de Funcionamento: 24h por dia, todos os dias da semana.

Número de registro no CMAS: 1 1

Número de registro no CEBAS: Protocolo n°71000.076967/2015-03

Banco:
Caixa E.
Federal Agência: 0962

/
Conta Cyrrente: 2927-6

— RESPONSÁVEL LEGAL

Nome: Marta Uriarte Vasquez

Telefone: (14) 3263-0142

RG: (RNE) V406549-E CPF: 231.525.198-26

Data início do mandato: 12/08/2019 .

Data término do mandato: 28/02/2021

III — RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: Edvany Toledo Grande

Telefone: (14)3263-0142 E-mail: ciad.lp@uol.com.br

Cargo: Assistente Social CRESS: 39.615

IV — RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS

Nome Função Carga horária

Aline Adriana Nascimento Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Aline Francieli dos Santos Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Arminda Aparecida Santos Faxineira 12/36 semanal
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Carina Aparecida da Silva Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Cintia Rocha dos Santos Auxiliar de Cozinha 12/36 semanal
Cleusa Cardoso de Sá Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Douglas Stanghini Fisioterapeuta 20h/ semanal
Edvany Toledo da Silva Assistente Social 30h/semanal
Elaine Aparecida de Oliveira Faxineira 12/36 semanal
Erikton Cristiano Vitalino Servente de Pedreiro 12/36 semanal
Fabrício José Gebara Analista de Departamento

Pessoal
40h/semanal

Gilene Aparecida Cardoso Faxineira 12/36 semanal
Gilvanete Maria da Silva Faxineira 12/36 semanal

João Carlos Dias dos Santos Cuidador de Idoso 12/36 semanal

José Antonio Mariano Motorista 40h/ semanal
José Francisco Pereira Cuidador de Idoso 12/36 semanal

Juliana Justo Bonn Psicóloga 8h/semanal

Kátia Andrea Batista Cardoso Souza Terapeuta Ocupacional 8h/semanal

Lenita Helena Ferrari Enfermeira Padrão 24h/semanal

Luciana dos Santos Sousa Faxineira 12/36 semanal
Maria de Lourdes A.Tereza Lavadeira 12/36 semanal
Maria José Jordão Recepcionista 44h/semana1
Maria José do Nascimento Cozinheira 12/36 semanal

Mariana Clara Ranzani Gali Gutierres Nutricionista 20h/semanal

Marlene Aparecida de Oliveira Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Manha da Silva Santos Faxineira 12/36 semanal
Nadia Cristina Pinheiro da Cruz Cuidadora de Idoso 12/36 semanal

Regiane Aparecida da Silva Garcia Técnica em Enfermagem 36W semanal

Renata Cristina de Oliveira Auxiliar de Cozinha 12/36 semanal

Rosineide Aredes Cuidadora de Idoso 12/36 semanal

Sandra Aparecida dos Santos Machado Cuidadora de Idoso 12/36 semanal

Sandra Regina Bento Mascarenhas Auxiliar de Cozinha 12/36 semanal
Simone Cristina Torres Técnica em Enfermagem 36h/semanal
Sirlene Casturina Ortiz Machado Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Vanda Cristina Nicola Cuidadora de Idoso 12/36 semanal
Maria Angela T. Capoani Voluntária 20h/semanal
Maria Marta Temer Feres Voluntária 8h/semanal
Josefa Oliver Martins Voluntária 12h/ semanal
Edith Martins dos Santos Voluntária 12h/ semanal
Ida Martins Oliver Voluntária 12h/ semanal
Nancy E. B. O. Giovanetti Voluntária 8h/ semanal
Luc iene Chaves Voluntária (Dentista) 4h/ semanal
Kleber Jose Soares Melo Colaborador (médico) 2h/ semanal
Fátima Aparecida Pereira Colaborador (médico) 1h/ semanal
Nádia Placideli Ramos Colaborador (gerontóloga) 8h/ semanal
45 funcionários
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V- IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Área construída de 7.030,46 m2, constituída por três alas, sendo estas uma essencialmente térrea
e as outras duas compostas por pisos térreos e superiores. O prédio é cedido pela Prefeitura Municipal
de Lençóis Paulista em forma de comodato.

A primeira ala térrea é composta por:

• 1 área destinada ao bazar da pechincha (2 salas e 1 banheiro);

• 1 área de depósitos, contendo 6 salas e 1 banheiro;

• 1 área "Espaço Saúde" contendo 4 salas (odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional
e pedagógica) e 1 banheiro;

• 1 área de costura contendo 2 salas;

• 1 área de serviço contendo 4 salas (lavanderia, despensa para produtos de lavanderia,
depósito e rouparia);

• 1 ampla área coberta para estender roupas;

• I salão destinado a cabelereiro e barbearia;

• 1 mictório masculino;

• 1 área de descanso para os funcionários (com antessala e dois banheiros);
• 2 áreas de circulação cobertas;

• 1 área destinada ao armazenamento e confecção dos gêneros alimentícios para eventos
(1 cozinha, 2 salas de preparo, 2 pequenos depósitos e 1 banheiro);

• 1 garagem;

• 2 pequenos depósitos para materiais descartáveis;

• 1 canil com 4 baias.

A segunda ala — térrea e superior (setor masculino) é composta por:
Piso Térreo:

• 5 dormitórios coletivos com banheiro;

• 1 pequeno refeitório para idosos com dependência grau III;

• 1 escada de acesso ao piso superior;

• 1 pequeno depósito para materiais de limpeza;

• 1 elevador;

• 1 sala de convivência (TV, jogos, para lazer) e 1 banheiro;
• 1 sala de Recursos Humanos;

• 1 setor de alimentação: 1 área grande para o preparo e confecção de alimentos (com 4
ambientes); 2 câmaras frias; 2 despensas para alimentos; I elevador; 3 depósitos para
materiais higiênicos e de limpeza, 1 área de serviço e o refeitório das irmãs (1 sala, 1
antessala, 1 banheiro e 1 área de serviço);

• 1 capela comunitária.
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Piso Superior:

•:* 8 dormitórios coletivos (amplos) com banheiros;

• 2 dormitórios menores com banheiros;

• 1 sala de reuniões;

• 1 área de circulação;

• 1 pequeno depósito.

Observação: há uma área desativada (antiga clausura), composta por 2 salas, 1 escada, 8

pequenos dormitórios e 4 banheiros.

A terceira ala — térrea e superior (setor feminino) é composta por:

Piso Térreo:

• 1 setor de atendimento médico, composto por: 1 consultório com banheiro, 1 sala de

farmácia com banheiro e 1 sala de espera com banheiro;

• 1 setor de acolhimento a visitantes familiares, composto por: 2 quartos com banheiros,

2 salas de estar, 1 copa com cozinha e 1 banheiro;

1 setor administrativo, composto por: 2 secretarias, 1 banheiro, 1 sala de espera.

Observação: há um amplo saguão com acesso as outras alas, onde se encontra um balcão

de atendimento e recepção.

• 1 Amplo refeitório (atendo ambos os sexos), contendo 1 copa.

• 1 deposito para fraldas e material higiênico.

1 lavabo.

• I área de circulação com escada: acesso ao piso superior.

.".• I sala usada como farmácia.

• 4 dormitórios coletivo com banheiros.

• 1 closet: armazenamento de roupa de cama e banho.

• 1 sala de estar com TV.

• 1 mini copa.

• I refeitório para atendimento as idosas grau III.

• 1 lavabo e banheiro.

• 1 deposito de produtos de limpeza.

• 1 elevador maca-leito e maca-passageiro.

• Área coberta que permite acesso a um quiosque.

Piso Superior:

8 dormitórios coletivos (amplos) com banheiros;

2 dormitórios menores com banheiros;

1 área de circulação;

1 mini área de serviço;

•:*

•

•:*

•
•:*
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1 escada circular que da acesso ao telhado.

Área restrita as Irmãs: domiciliar e administrativa

• 6 cômodos com banheiros;

• 1 sala de reuniões;

• 1 copa;

1 capela pequena;

• 1 escritório;

• 9 dormitórios pequenos com banheiros;

• 1 mini depósito;

• 1 área de circulação que da acesso a uma área de serviço com um pequeno depósito.
Em torno do prédio há uma grande área ajardinada, no qual pode ser acessado por todos os

blocos e onde encontra-se também um mini bosque.

VI— FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

A entidade tem por finalidade promover a qualidade de vida do idoso por meio da prática da
caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, visando especialmente abrigar
pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, social e
espiritual, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de sua saúde física e mental,
tudo em consonância com o que dispõe a Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso) e demais legislações em
vigor no país (ESTATUTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS
DESAMPARADOS, 2018).

VII — BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

A Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados de caráter filantrópico, de origem
espanhola, tem casas-asilo para idosos, em centenas de países. No Brasil, é responsável pelo
funcionamento de quatro casas, nas cidades de: Ourinhos, Lençóis Paulista, São Caetano do Sul e
Presidente Prudente.

A Organização da Sociedade Civil "Lar Nossa Senhora dos Desamparados", conta com uma
área construída de aproximadamente 7.000m2, está situada na rua Coronel Álvaro Martins, n° 539, na
cidade de Lençóis Paulista e desde o ano de 1961, abriga idosos, pessoas com 60 anos ou mais,
desprovidos de famílias ou com vulnerabilidades sociais e que necessitam de cuidados.
Preferencialmente que sejam naturais do município de Lençóis Paulista.

Financeiramente, a instituição conta com a contribuição de 70% dos salários dos idosos
beneficiados do INSS, de acordo com a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso), da Prefeitura Municipal de
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Lençóis Paulista, com repasse do montante de aproximadamente R$ 307.000,00 reais por ano, da

postulação que as Irmãs realizam de casa em casa, em alguns pontos da cidade, da ajuda de algumas

empresas do município e do aluguel mensal do terreno em que situa-se o supermercado Jaú Serve.

Além disso, recebe algumas doações de gêneros alimentícios, material de higiene, limpeza e papelaria.

Conta também com uma ajuda eventual do Consulado Espanhol (desde que mantenha idosos de

origem espanhola na instituição) e os eventos coordenados pelo voluntariado.

O Lar Nossa Senhora dos Desamparados atende em média 80 residentes/mês, em regime de

internato, é administrado por sete religiosas da Congregação, sob a direção da Irmã Marta Uriarte

Vasquez, que não medem esforços para oferecer a todos seus internos uma vida digna e feliz.

A OSC está devidamente tipificada dentre do Programa de Proteção Social Especial de Alta

Complexidade, em que são executadas diversas ações serviços e atividades para assistência integral

aos idosos, objetivando o acolhimento de longa permanência, quando esgotadas todas as

possibilidades de auto sustento e convívio com familiares, e que estejam em situação de violência,

corno negligência, abandono entre outras, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados.

A presente Organização da Sociedade Civil possui o site, com acesso através do endereço

eletrônico: https://Insdlp.webnode.com/, em consonância com as normativas da Lei 13.019/2014; e o

e-mail para correspondência é ciad.lp@uol.com.br.

VIII- IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Execução de serviços assistenciais, contemplando ações de atendimento aos anciãos

desamparados.

IV — JUSTIFICATIVA:

Os serviços ofertados pela OSC Lar Nossa Senhora dos Desamparados de Lençóis Paulista,

tem por finalidade promover atenção integral ao idoso institucionalizado, direcionado às pessoas com

60 anos ou mais, que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, abandono, negligência,

ameaça, tendo seus direitos violados, necessitando de acolhimento fora de seu núcleo familiar de

origem.

Esta OSC há décadas tem correspondido aos anseios das políticas públicas e diretrizes

vigentes no país que buscam assegurar os direitos das pessoas idosas, que incluem a previsão de

serviços com a finalidade de institucionalização de idosos.

Os serviços ofertados por esta OSC enquadram-se na área da assistência social e é

referenciado no nível de serviços de alta complexidade realizados pelo SUAS (Sistema Único de

Assistência Social), que deve ter como foco a atenção integral ao idoso de forma a contribuir para sua

qualidade de vida, além do fortalecimento da convivência familiar e comunitária destes idosos.
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Diante do fenômeno do envelhecimento populacional observado no Brasil com o

consequente aumento do número de idosos na população é importante que haja a garantia de

instituições em formato de residências para idosos.

Ainda, diante da pandemia pelo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

estabelece dentre o grupo de risco: população idosa, pessoas com doenças crônicas e também

destaca que a velocidade do vírus é muito rápida em aglomerações de pessoas, conclui-se assim

que os idosos residentes da OSC Lar Nossa Senhora dos Desamparados contemplam a tripla carga

de vulnerabilidade para Covid-19, sendo idosos, grande parte fragilizada, com dependências e que

convivem de forma coletiva.

Portanto, julga-se a necessidade iminente desta OSC ter preenchimento de equipe de

enfermagem e de cuidadores de idosos 24h, com capacidade para suprir as necessidades dos

idosos em isolamento de suspeitos ou contaminados por Covid-19, para que possa ser assegurada

com qualidade o monitoramento do estado de saúde e principalmente de sintomas relacionados ao

Covid-19, especialmente durante o período da pandemia de maior transmissibilidade do vírus no

município.

X — CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA:

Público Alvo: pessoas idosas, reconhecidas segundo a Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso) como

pessoas com 60 anos ou mais, que apresentem situação de vulnerabilidade social, abandono,

violência contra a pessoa idosa, vínculos familiares rompidos.

Horário de atendimento: 24 horas por dia, todos os dias da semana.

Capacidade de atendimento: 90 idosos.

Número de pessoas atendidas pelo plano de trabalho: 80 idosos.

XI- OBJETIVO GERAL:

Oferecer atendimento integral aos idosos, de forma a recuperar, manter e melhorar a

independência e autonomia de cada residente idoso visando a qualidade de vida, através da oferta

de serviços assistenciais, preventivos e de promoção da saúde, por meio das ações desenvolvidas

por toda a equipe de profissionais da entidade, bem como de empresa especializada que

disponibilizará, temporariamente, profissionais técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos

para enfrentamento da pandemia por Covid-19.
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XII — METAS:

Metas Metodologia

Resultados Esperados Método de
verificação do
cumprimento
das metas

Periodicidade
de avaliaçãoMetas

Quantitativas

Metas
Qualitativas

Oferecer Oferecer 80 idosos/mês. Oferecer Realização de Mensal

atendimento infraestrutura serviço de registro no

integral aos

idosos,

através da

adequada aos idosos,

conforme as

legislações vigentes

qualidade

através de

atendimento

Plano

Individual de

Atendimento

oferta de no pais sobre o integral nas (PIA) e

serviços funcionamento de áreas de relatório de

sociais, de

cuidados,

reabilitação e

manutenção

da saúde.

Instituições de Longa

Permanência para

Idosos (ILPI).

Possuir equipe

multiprofissional

qualificada para

promover atenção de

qualidade aos idosos

nas áreas de

psicologia,

fisioterapia, nutrição,

enfermagem, terapia

ocupacional e

assistência social.

psicologia,

fisioterapia,

nutrição,

enfermagem,

terapia

ocupacional e

assistência

social a 100%

dos idosos

atendidos.

atividades

XIII — CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Atividades Profissional Responsável Periodicidade Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acolhimento de

novos residentes

Assistente Social Semanal x x x x x x x x x x x x

Organização de

palestras e reuniões

aos familiares

Assistente Social/psicóloga/

Terapeuta ocupacional

Semestral x x
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Acompanhamento

de visitas e

fiscalizações

Assistente Social/

Enfermeira/Terapeuta

Ocupacional/ psicóloga

Semestral x x x x x x x x x x x x

Grupos de idosos

em reabilitação

cognitiva

Terapeuta Ocupacional Mensal x x x x x x x x x x x x

Sessão de

Fisioterapia

Fisoterapeuta Semanal x x x x x x x x x x x x

Avaliações

Cognitivas e

Monitoramentos

Psicóloga Mensal x x x x x x x x x x x x

Atividades

Recreativas, Lazer

e Entretenimento

na instituição

Psicóloga/Fisioterapeuta/

Nutricionista/Assistente

Social/Enfermeira/Técnicas

de Enfermagem/ terapeuta

ocupacional

Mensal x x x x x x x x x x x x

Atividades

Recreativas e de

lazer externamente

à instituição

Psicóloga/Fisioterapeuta/

Nutricionista/Assistente

Social/Enfermeira/Técnicas

de Enfermagem/ terapeuta

ocupacional

Mensal x x x x x x x x x x x x

Avaliação Pressão

Arterial e Glicemia

e acompanhamento

e controle

medicações

Enfermeira/ Técnicas de

Enfermagem

Diário x x x x x X x x x x x x

Cuidados aos

idosos: banho,

trocas de fraldas e

roupas,

alimentação.

Cuidadores de Idosos Diário x x x x x x x x x x x x

Construção de

cardápios

Nutricionista Semanal x x x x x x x x x x x x
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Supervisão de

manuseio e

acondicionamento

de alimentos

Nutricionista Diário x x x x x x x x x x x x

Rotinas de

departamento

pessoal,

pagamentos e

recebimento de

contas 

Analista de Departamento

Pessoal

Diário x X x x x x x x x x x x

Monitoramento dos

sintomas

relacionados ao

Covid-19

Contratação especializada no

fornecimento de

profissionais:

técnicos de enfermagem e

cuidadores de idosos, em

regime 12/36h pelo período

de 4 meses. (fim do mês de

julho a novembro) para

monitoramento dos internos,

especialmente aqueles que

necessitarem ser realocados

em área de isolamento na

Diário x x x x

XIV - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESPESAS
Concedente Proponente TotalItem Especificação

1 Qtde Folha de Pagamento R$ 307.000,00 R$ 6.994,00 R$ 313.994,00

1 .1 01 Assistente Social R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00

1.2 01 Terapeuta Ocupacional R$ 12.000,00 R$ 0,00 R$ 12.000,00

1.3 01 Fisioterapeuta R$ 9.775,00 R$ 0,00 R$ 9.775,00

1.4 01 Psicóloga R$6.300,00 R$0,00 R$6.300,00

1.5 01 Nutricionista R$ 22.000,00 R$ 0,00 R$ 22.000,00

1.6 01 Enfermeira R$ 14.219,00 R$ 0,00 R$ 14.219,00

1.7 02 Técnico de Enfermagem R$ 51.500,00 R$ 0,00 R$ 51.500,00

1.8 *07 *Cuidadores de Idosos R$ 123.206,00 R$ 6.994,00 R$ 130.200,00
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1.9 01 Analista de Departamento R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00

2 Qtde Serviços de Terceiros - PJ R$ 82.000,00 R$ 0,00 RS 82.000,00

2.1 02
Técnicos de Enfermagem
noturno R$ 35.353,36 R$ 0,00 R$ 35.353,36

2.2 03 Cuidadores de Idosos diurno R$ 26.093,04 R$ 0,00 R$ 26.093,04

2.3 02
Cuidadores de Idosos
noturno

R$ 20.553,60 R$ 0,00 R$ 20.553,60

TOTAL R$ 389.000,00 RS 6.994,00 RS 395.994,00

Item 1 :0 cálculo salarial dos funcionários considera o valor líquido reajustado para o exercício

de 2020, pelo período de 12 (doze) meses, sem os encargos trabalhistas, 13° salário e férias,

conforme detalhado na memória de cálculo anexa.

*0 valor médio considerado para o cargo de cuidador de idoso é de R$ 1.550,00 (um mil,

quinhentos e cinquenta reais) por mês pelo período de 12 (doze) meses.

Item 2: O valor considerado para contratação de empresa especilizada no fornecimento de mão

de obra qualificada de 2 técnicos de enfermagem e 5 cuidadores de idosos, leva em conta o

custo bruto de salários incluindo insalubridade, FGTS e adicional noturno, pelo período de 4

(quatro) meses conforme detalhado na memória de cálculo anexa.

XV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

R$ 26.500,00 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00

7 Mês 8° Mês 9° Mês 10° Mês 110 Mês 12° Mês

R$ 46.000,00 R$ 46.000,00 R$ 46.000,00 R$ 46.000,00
1
R$ 25.500,00 R$ 25.500,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

R$ R$ R$ R$ R$ R$

7 Mês 8° Mês 9° Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês



Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados
Lar Nossa Senhora dos Desamparados

CNPJ n° 53.419.016/0004-42. Fone (014) 3263 0142

Rua: Coronel Álvaro Martins, 539. CEP 18682-180, Lençóis Paulista (SP)

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 6.994,00

XVI- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos

Desamparados Lar Nossa Senhora dos Desamparados declaro, para fins de prova junto a Prefeitura

Municipal de Lençóis Paulista, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão 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.

Pede deferimento,

2k0Or

Marta Uriarte Vasquez
Presidente

XVII- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Gestor: (krAprovado ( ) Reprovado

Lençóis Paulista, 30 / 0(0 /2D)0 Assinatura:

Lençóis Paulista, 29 de Junho de 2020
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