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ANEXO V

PLANO DETRABALHO

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE 02-CNPJ 03- EXERdao 4-UF
ASSOCIAÇAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA 57.521.759/0011-09 2019 SP

SOCIAL CORAÇAo DE MARIA
CENTRODEASSISrtNCIA SOCIALCORAÇÃODEMARIA
NOSSAMÃE
OS-DDO 106-FONE 107-FAX: I08-E-MAlL
19 13422-2218 1 - 1afasmac@fcmaria.org.br

f9 - SERViÇO A SER OFERTADO------------------·--------

'- Ofertar O Serviço de Convivência e FortaJecímento de Vfnculos para idosos com 60 anos ou mais, no
âmbito da Proteçlo Social Básica, de acordo com a Tipificaçao Nacionat de Serviços Socioassistencíais.

'---.-.-.-----------------------~---------________1
11 - JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Segundo projeçOes a partir dos dados da Organização Mundial da Saúde - OMS, até 2025, o Brasil

será o 60 (sexto) país do mundo com o maior número de pessoas idosas. Em retaçao ao envelhecimento

populacíonal no Brasil e especialmente em SAo Paulo, onde haverá mais de 7 milhOes de idosos já em 2020

(Fonte: FundaçAo SEADE), os números impressionam nAo só pelo modo acelerado como este fenOmeno está

ocorrendo, mas também porque descortinam uma realidade desafiadora. Dentre as inúmeras implicações

decorrentes da transiçAo demográfica, ou seja, em face de uma sociedade cada vez mais envelhecida,

"-.._apresentam-se novos desafios para o Estado, para a sociedade e para as famrlias, como mudanças no perfil

da populaçAo demandante de polrticas sociais, a necessidade de redesenhar o espaço urbano, a adaptação

das cidades e sua rede de serviços.

Tendo em vista que mais da metade da populaçAo mundial passou a morar em áreas urbanas,

reconheceu-se a necessidade de nortear o planejamento das cidades, em todas as suas etapas de

desenvolvimento, a partir da perspectiva das necessidades da populaçao idosa, cuja proporçAo em re\açAo a

outros segmentos etários nunca esteve tão elevada. Em 2005, a Organizaçao Mundial de Saúde - OMS

lançou o Guia Global das Cidades Amigas do Idoso, como resultado de uma pesquisa realizada em 33

cidades do mundo, que receberam esta certificaçAo.

O Governo do Estado, buscando responder és premissas e novas demandas advindas do fenOmeno

do acelerado envelhecimento populacional, propôs adotar a metodologia acima mencionada com o objetivo de

10 - DESCRiÇÃO SINTéTICA DO OBJETO

Atendimento especiatizado de caráter preventivo, no espaço de convivência, socialização, cultura e lazer

para pessoas idosas, com 60 anos ou mais, contribuindo para o envelhecinento ativo, saudável e autOnomo.
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estruturar uma rede de atenção à pessoa idosa, articulando e integrando suas diversas pastas, O Programa

Estadual"Sao Paulo Amigo do Idoso", instituído pelo Decreto n" 58.047, prevê a aplicaçao da metodologia da

Organizaçêo Mundial da Saúde em municípios paulistas, objetivando colocar o tema do envelhecimento

populacional no ceme do planejamento de suas açOes. Sua estratégia de atuaçêo parte da articulação e

integração das secretarias e órgãos públicos estaduais, municipais e da sociedade civil, tomando como metas

o fortalecimento e a expansão de açOes direcionadas à promoção dos direitos da população idosa.

Em termos práticos, uma cidade amiga das pessoas idosas adapta as suas estruturas e serviços de

modo a que estes incluam e sejam acessíveis, com diferentes necessidades e capacidades. O Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) está amparado no direito à segurança de convivio

garantido na Politica Nacional de Assistência Social, trata-se de um serviço da Proteção Social Básica do

SUAS que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famllías realizado por meio do Serviço

,_ de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e do Serviço de Proteção e Atendimento EspecializadO

às Famílias e Individuos (PAEFI). Sendo assim, regulamentado pela Típificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais (Resolução Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS nO10912009, reordenado por

meio da Resolução CNAS n" 0112013). Neste sentido, os desenvolvimentos desses serviços no municlpio

visam proporcionar a: convivência, socialização e acolhida de famílias cujos vínculos fam~iares e comunitários

devem ser protegidos.

Piracicaba é uma das cidades mais desenvolvidas do Estado de São Paulo e uma das maiores da

região, o município tem uma população estimada em 400.949 habitantes (dados do IBGEI2018), Dentre esta

população, estão referenciados no Cadastro Único 7.861 Idoeos, sendo 3.166 do sexo masculino e 4.695 do

sexo feminino. AsSim, vale ressaltar que no êmbito da assistência social, há o reconhecimento de sítuaçOes

de desproteção social cujo impacto é maior entre pessoas ou grupos familiares que apresentam

caracteristicas socialmente desvalorizadas e mais vulneráveis à discriminação (deficiência, raça! etnia,

orientação sexual, situação civil, ete.), agravadas por condiçOes precárias de vida, pela privação de renda ou

de acesso aos serviços públicos. Em grande medida, as familias em situação de vulnerabilidade e risco social

não possuem acesso aos espaços de fazer e convivência na sociedade capitalista, por esses serem

transformados em espaços comerciais e de consumo. Desta forma, esse Serviço ao trabalhar com grupos, de

acordo com as especificidades dos ciclos de vida, proporciona aos diferentes membros da famflia um espaço

de convivência saudável, que viabiliza trocas culturais, vivência entre pessoas, fortalecendo os vlnculos

familiares sociais e afetívos, incentivando a participação social, e convlvio familiar e comunitário, trabalhando

o desenvolvimento do sentimento de pertença e identidade.

Considerando os Artigos 2° e 3° do Estatuto do Idoso, que preconiza: "o idoso goza de todos os

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejufzo da proteção integral de que trata esta Lei,

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de

sua saúde flsica e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condiçOes de
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12 - OBJETIVO GERAL

liberdade e dignidade"; e ainda: "é obrigaçAo da famrlia, da comunidade, da sociedade e do Poder Público

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à

convivência familiar e comunitária", a AFASCOM - Associação Franciscana Do Coração de Maria, em sua

missão estatutária de promover e defender a vida, prop6e o Plano de Trabalho a ser executado em 2019,

objetivando celebrar Termo de Colaboração atendendo ao Edital de Chamamento Público nO 0512018 -

SMADS, do Município de Piracicaba: Serviço de Proteção Social Básica para idosos, na modalidade Estação

Idoso, visando contribuir para a melhoria da condição de sociabilidade de idosos e prevenção de situações de

isolamento social, sensibilizando a sociedade para novas formas de participação social da pessoa Idosa.

Promover um espaço de convivio social, garantindo o encontro, a motivação, potencializando o

desenvolvimento ativo e cognitivo: atenção, coordenação, memória e percepção, contribuindo para a

autonomia e o protagonismo social;

- Resgatar e valorizar o papel social, seus saberes, experiências e vivências;

- Proporcionar açOes que favoreçam o processo de envelhecimento saudável, prevenindo situações de risco

pessoal e social;

- Estimular as potencial idades, visando o fortalecimento da autoestima e a redução do inpacto do processo

de envelhecimento .

. . - Viabilizar e manter a saúde, restaurar elou reforçar capacidades funcionais, incentivar e encorajar o idoso a

continuar fazendo planos, ter ambiçOes e aspirações;

- Fortalecer os vinculos familiares.

Proporcionar um espaço de atendimento a pessoas idosas, promovendo a convivência, a socialízaçao,

estimulando o protagonismo e a melhoría da qualidade de vida, contribuindo para o desenvolvimento ativo,

saudável e autOnomo.

13 - OBJETIVO ESPECIFICO

14 - METAS A SEREM ATINGIDAS

• Melhoria da qualidade de vida e da autoestima;

-Integração, fortalecimento das relaçOes sociais;

- Aquisição de novos conhecimentos;

• Reconhecimento das possibilidades e IimitaçOes que o processo de envelhecimento acarreta,

- Vinculos familiares fortalecidos.
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15 - METODOLOGIA
A Estaçao Idoso funcionará de segunda a sexta feira das 08hoo às 17hoo. Atenderá idosos de

ambos os sexos, com idade igualou superior a 60 anos residentes no municipio de Piracicaba, além de

assegurar a permanência no serviço dos usuários a partir de 50 anos inscritos até 2015.

Os idosos farao uma inscriçaol matricula e apresentarêo o atestado médico com validade de 06

meses, para ingresso nas atividades fisicas. As atividades realizadas na Estaçao Idoso, buscam a interaçao e

socializaçao entre os frequentadores.

Dependendo da demanda e da necessidade, haverá articulaçao com CRAS, CREAS, saúde e demais

serviços socioassistencíais através de orientaçao, informaçao e encaminhamento à rede de assistência social

e outros 6rgaos competentes.

As Atividades oferecidas serão as seguintes:

ATIVIDADES F(SICAS: ginástica motora, localizada, alongamento e ioga.

As atividades ffsicas serão realizadas diariamente, em horários diferenciados, tendo a duraçao de uma hora

cada atividade. Todas as atividades serêo ministradas por uma Professora de Educaçao Fisk:a em parceria

com a SELAM (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer). sao permitidas 03 atividades por pessoa.

ARTESANATO: patchwork blocos, pintura em tecido (básica e avançada), bordados (kamaI kadai, em fita,

hardanger, crivo, sianinha, em chita e xadrez), capitone, costura criativa, crochê de grampo e oficinas

natalinas.

As atividades artesanais serãc realizadas diariamente, em periodo matutino e vespertino, tendo a

duração de 03 horas cada atividade. Cada idoso poderá se inscrever e participar de 01 das atividades

artesanaís durante a semana.

Todas as atividades artesanais serão ministradas por uma Facilitadora de OfICina.

CORAL: Os idosos poderao se inscrever livremente para participar do coral. Os ensaios serao realizados uma

vez por semana, com a duração de 02 horas. Durante o ano ocorrerão diversas apresentaçOes do coral no

Municipio de Piracicaba. Para o trabalho com o coral, há um regente e um tecladista.

GINASTICA CEREBRAL: Os idosos vivenciarêo diferentes tipos de jogos e brincadeiras, os quaís

trabalham as potencialidades: motora, aprendizagem, inteligência, linguagem, memória, ímaginaçao,

sensorial, criatividade, emoçOes, concentraçao, atençao, organízaçao, entre outras. Essas atividades

ocorrerão às 4- feiras em dois horários: das 14:00 às 15:30 horas e das 15:30 às 17 horas. As aulas serao

ministradas por uma Professora de Educac;ao Fisica em parceria com a SELAM (Secretaria Municipal de

Esporte e Lazer).

TERAPIA OCUPACIONAL: Desenvolver oficinas e atividades grupais e individuais, que tenham

como finalidade auxiliar no envelhecimento saudável, visando desenvolver e aprimorar as habilidades

cognitivas, motoras, sensoriais e sociais, melhorar a qualidade de vida e autoestíma, promover a autonomia,

fortalecer e resgatar os vinculos familiares e comunitários.
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EVENTOS: festa juninal aniversário Estaçêo Idosol confraternizaçAo de fim de ano, gincanas e

atividades culturais e de lazer.
No espaço de convivência serêo realizadas bimestralmente encontros intergeracionais, com o

'- objetivo de fortalecer os vfnculos familiares, as atividades propostas serão variadas, palestras, gincanas e
oficinas. Além de atividades comemorativas e celebrativas, tais como: festa junina, aniversário da Estação

Idoso, gincanas, confraternização de fim de ano e atividades culturais e de lazer.
As Atividades realizadas na Estaçao Idoso estão pautadas nos interesses e demandas desta faixa

etária, de modo, que fortaleçam as relaçOes entre os idosos inseridos no serviço, resgatando suas vivêncías e

experiências.
FAIXA ETÁRIA
Adulto feminino: 46

Adulto masculino: 04

Idoso feminino: 440
Idoso masculino: 60

Tais atividades serão ministradas por uma Terapeuta Ocupacional, que trabalhará através de

atividades de lazer, manuais e cognitivas, rodas de conversas e trocas de experiências, a fin de trabalhar os
aspectos em comum no período de envelhecimento. Também poderão ser desenvoMdas atividades fora do

espaço da Estaçao Idoso, visando ampliar o atendimento a populaçao que ainda nao teve acesso ao serviço,
realizando ações no território, buscando também firmar parcerias com os CRAS e CREAS, descentralizando e
ampliando as açOes objetivadas. As açOes também poderão ser desenvolvidas com a participaçêo dos

familiares dos idosos, com o objetivo de ampliar o atendimento para a rede de suporte do idoso.

16 -INDICADORES QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS

- Melhoria das condições ffsicas, mentais, intelectuais, autoestima e qualidade de vida em 95%;

- RelaçOes sociais asseguradas e aquisiçao de novos saberes em 90%

- Autonomia e desenvoMmento saudável em 90%
- Vinculos familiares fortalecidos em 85% dos frequentadores.

5
Edital de Chamamento PúbflCO nOOS/2018 - SMADS



~"'jIb*_en

( OCIAÇÃO FRANOSCANA DE ASSISltNCIA SOCIAL CQRAÇÃ( : MARIA
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Descrição JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NO DEZ
V

Atividade flsica: ginástica motara X X X X X X X X X X X
Atividade flslca: localizada X X X X X X X X X X X
Atividade flslca: alongamento X X X X X X X X X X X
Atividade flsica: ioga X X X X X X X X
Ginástica cerebral X X X X X X X X X X X--~--'-------------'-"---- ----'---'----,----------,----------,-,---,,----,'--------"-', --- -~- ------,-,- --.-" ..",-_.- -,,--,-'---'- _._,,--- ."-"---"~-'-,--" ~- -'-"'-'._ ..-._-_.~ --~-,~- ----_.,._-,-- ._--~,._~_.

Gincana cultural e circuito com atividades motoras! oficinas X X
Artesanato: patchwork blocos X X X
Artesanato: pintura básica e avançada X X X X X X X X X
Artesanato: bordado kamal kadai X X X ,

Artesanato: bordado xadrez X X X
Artesanato: capitone X X X
Artesanato: bordado em fita X X X
Artesanato: costura criativa X X X
Artesanato: crochê de grampo X X X
Artesanato: hardanger, crivo e sianinha X X X
Artesanato: bordado em chita X X X
--~.--.- •• _'"~_ ..•"~<"-.-._-,,~~ ... ~~..~--y_._._."."--' -...-..._.-.._-~--._-"-,,.. ---.-<'----,._-~ ..,_._~._~-_._-_."._--~ .._" -_._._-,-~._,--_._-_._-- -- ._,,_...._.---.-"---,,'.__.~_.- -- -,--,-,-.-.---_ ..• _."'-"-'.--' -- 1---'-'--'--' ,~,,,- '_'"'~"-,"._-'--- -._".--._----"- "'-------- 1--,---,- -- --- -'--' -'-'--"-- ---,- ~----_..__ ..~_._.,-,-

Artesanato: oficinas natalinas X X
Terapia ocupacional X X X X X X X X X X X X
Cora "Cante outra vez- X X X X X X X X X X X X
Eventos comemorativos (festa junina, aniversário da EstaçAo Idoso X X Xe confratemizaçlo fim de ano)
--'---'-'---'""-,--""--,----""---~-------------------,-----,--- ---'-'---- -- -'""'---, -----,-,--'------""-'""-- ---- ,-,--,'-- -,----------,--- -' ,------,-, ""-,-- ---------- ,-,- '------,----,-, ------, ,-,-,
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ArticulaçAo com a rede socioassistencial X X X X X X
Atividades intergeracionais (familiares e comunitária) X X X X X X
Avaliaçao das atividades X X

..

17 - RECURSOS

TOTAL DE RH TOTAL DESALÁRIO BASE ENCARGOS17.1. - HUMANOS FUNÇÃO MENSAL ANUAL ANUAL
Coordenador

3.13700 42.976,90 11.235,26
Terapeuta Ocupaclonal

2.345,26 32.130,06 4.958,23
Assistente Administrativo

1.623,86 22.246.88 10.398,83
Facllltador de OfIcina

1.363,29 18.677,07 4.969,03
Regente

1.20211 16.468,91 1.800,20
Tecladlsta

1.20211 16.468,91 1.800,20
Motorista

58973 8.079,30 1.045,14
Serviços Gerais

1.11586 15.287,28 10.147,37

46.354,26TOTAL 11.579,22 172.335,31
TOTAL DE HUMANOS R$ 218.689,67

------- ------_ ..- ~ ------- -- -- ---- ----- -- --- - -- - -- -----

7
Edital de Chamamento Púbfico nO0512018 - SMADS

r
$~

mailto:afasmac@fcmaria.ore.br


~..•.. e_
iOClAÇÃO FRANCISCANA DE ASSlSTtNCIA SOCIAL CORAçi E MARIA

CENTRO DE ASSISrtNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NUSSA NJ.E
CNPJ N° 57.521.759/0011·09

RuaBOA MORTE. N'>1955 - B. PAULISTA - CEP 13400-140 - PIRACICABA - SP
FoneIFax: 193422-2218 e-mail: afasmaC@fcmariaorg.br

17.2. - MATERIAIS

i DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor Anual

Gêneros Alimentfcios 13.500,00
Higiene e Limpeza 5.80000
Material de Informática 1.900,00
Material de Escritório 2.300,00 0-'

Material Artesanato 12.550,00
Material Pequenos Reparos 2.400,00
Material Terapia Ocupacional 3.561,93
TOTAL DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO R$ 42.011,93

17.3. - OPERACIONAIS

Edital de Chamamento Público nO0512018 - SMADS
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17.3. - OPERACIONAIS

DESPESAS OPERACIONAlS

DeacriçAo VrAnual
CelularI irtemet R$ 900,00
Extintor de incêndio C02 R$66,00
Extintor de incêndio pól água / R$115,50
Combustfvel R$720,00
Lavanderia / R$9oo,00
Locaçlo de barraca para ewnlo ,! R$5.000,OQ

L M de transporte para coral /' R$2280,OO
PlastificaçAo de nomes " R$66,OO
Recarga de gás / R$3oo,00
Prestação de serviços terceiros e manutençAo predial -- R$ 17.000,00
Unifonne corall fU'lcionários R$1.5oo,00
Verba rescisória / R$ 4.200,00
TOTAL OPERACIONAL R$ 33.047,50

117.4 Pennonantel::·:UoJ -~------I
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17.4 - AVALIAçAO EMONITORAMENTO

o monitoramento será realizado pelo acompanhamento diário através da lista de presença,

relato dos idosos, registros fotográficos, exposições, apresentações do coral em datas

comemorativas! festas e relatório das atividades realizadas. emitido mensal e anualmente ao

Setor de Infonnação. Monitoramento e Avaliaçlo (IMA), a fim de monitorar o processo e realizar

as adequaçOes necessárias

~a1t~-1-.-1_ ~ SAlETê8õN
DATA

d~, ·'i3tP1ww
ASSINATURA OOREflijSENTANTE LEGAL

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente

CPF n° 144.385.278-30

-1-.-1 _
DATA ASSINATURA 00 ORDENAOOR DE DESPESANOME 00 ORDENAOOR DE DESPESA

Edital de Chamamento Público nO0512018- SMADS

~~
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ASSOCIAÇÃO FRAHCISCANA DE ASSISltNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSlsrtNclA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSAMÃE

CNPJ N° 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, N" 1955 - B. PAULISTA - CEP 13400-140 - PlRACICABA - SP

FoneIFax: 193422-2218 e-mail: afasmac@fcmaria.org.br

ANEXO V - Parte 1
PLANO DE APLICAÇÃO

CRONOGRAMA DcEXECUCÃO E PLANO DE APLlCACÃO

01 ASSOClAçAO FRANClSCANA DE ASSIST@NCIASOCIAL
CORAçAo DE MARIA - CENTRO DEASSISrtNCIA SOCIAL OZ- Finalidade Assistência
CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE; CNPJ tf' 57.521.75910011-09

SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R$)

J---1_
DATA

~di,~ .Ja2dJ< ~SA~ liANAíNATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SALETE BOlZAN
Diretora Presidente

CPF n" 144.385.278-30 -1_'_ ~ ~~~~~~~
DATA NOME DO ORDENADOR DE DESPESA SSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA $~

11
Edital de Chamamento Público nO0512018 - SMADS
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ASSOCIAÇÃO FRANOSCANA DE ASSlSTtNCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSIS1ÍNC1A SOCIAl CORAÇÃO DEMARIA NOSSAMÃE

CNPJ N° 57.521.759/0011-09
Rua BOA MORTE, N" 1955 - B. PAULISTA - CEP 13400-140 - PIRACICABA - SP

FonelFax: 193422-2218 e-mail: afasmac@fcmaria.org.br

ANEXO V - Parte 2

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA

- Finalidade - EDlTAL N.t:
01 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISltNcIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA

CENTRO DE ASSISltNcIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA NOSSA MÃE
CNPJ N° 57.521.759/0011-09

N9 05/2017 - SEMDESAssistência

R$ 297.849,00

V~
Edital de Chamamento Púbtico nO0512018 - SMADS
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ASSOCIAÇÃO fRAHOSCANA DE ASSlSTtHCIA SOCIAL CORAÇÃO DE MARIA
CENTRO DE ASSISrtHCIA SOCIAl CORAÇÃO DE MARIANOSSA MÃE

CNPJ N° 57.521.759/0011-09
RuaBOA MORTE,N" 1955-8. PAUUSTA-CEP 13400-140-PlRACICABA-SP

FonelFax: 193422-2218 e-mail: afasmaç®fcmaria.org.br

04-ANO

R$o,OO

I TOTAt.ACUMULADO DE RECURSOs-CONCEDENTE +PROPONENTE I R$ 297.849,00 1

9ÍWií O/;~.J-1_ SALETE BOlZADATA

JnJ}';;, rQu~
ASSINATURA DO RbRESENTANTE LEGAL

SALETE BOLZAN
Diretora Presidente

CPF n° 144.385.278-30 -.1-1 _
DATA ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESANOME DO ORDENADOR DE DESPESA
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