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PLANO DE TRABALHO PARA 2021 

 

I- Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC) 

1.1-Dados da pessoa jurídica mantenedora 

Nome: Fundação Santa Cruz Campos do Jordão 

CNPJ: 46.746.301/0001-60 

CEP 12460000 

Município: Campos do Jordão –SP 

Telefone: (12) 36622575 e Fax: (12)3662-1952 

Email institucional: irmas.santacruz@gmail.com 

DRADS de referência: DRADS – Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social 

Vale do Paraiba São José dos Campos- SP:  

Endereço: Rua Alameda Raul Rondão da Costa, 234, Vila Betânia, CEP 12245484,  

Telefones: (12) 3922-8433 / 3922-7499 

Fax: (12) 3922-8079 

 

1.2-Identificação do responsável legal 

Nome: Teresinha Maria de Sousa 

RG: 58.793.549-2 

CPF: 372209346/53 

Formação: Ensino superior completo/Teologia 

Endereço: Av. Matheus da Costa Pinto, nº1391, Caixa Postal 56 

Bairro: Santa Cruz , município de Campos do Jordão, Cep: 12460-000 - SP 

Telefone institucional: (12) 3662-2575; Celular/pessoal: (12) 981766650   

E-mail institucional: irmas.santacruz@gmail.com 

Email pessoal: teresinha.merces@terra.com.br 

 

1.3-Identificação da técnica responsável pela execução do serviço a ser qualificada 
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Nome: Tânia Mara Campos 

RG: 22982403-1 

CPF: 209920298-21 

Formação: Ensino superior completo/Serviço Social, CRESS 37052.      

Endereço: Avenida Matheus da Costa Pinto, nº1391 - Campos do Jordão. 

Bairro: Santa Cruz – Cep: 12460-000 

Telefone: (12)3662-2575 

E-mail institucional: irmas.santacruz@gmail.com 

Email pessoal: campos.tania@hotmail.com.br 

 

II Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

1 Localização 

Nome: Fundação Santa Cruz Campos do Jordão 

Endereço: Av. Matheus da Costa Pinto, 1391, Vila Santa Cruz, Caixa Postal 56 

CEP 12460000 

Município: Campos do Jordão –SP 

Telefone: (12) 36622575 e Fax: (12)3662-1952 

 

2 Caracterização socioeconômica da população da área de abrangência 

Neste quesito, as informações contidas, baseam-se no Plano Municipal de Assistência Social do 

Município de Campos de Jordão-SP-2018; fonte IBGE: 

Território e demografia 

Indicadores 

Estimativa do número de habitantes = 48.000 habitantes; Taxa geométrica de crescimento anual 

da população = 0,51%; 

Conforme análise constante no Plano Municipal de Ass. Social, a população de Campos do 

Jordão é basicamente urbana e o saneamento básico abrange quase o total, pois existem áreas 

urbanas que ainda não possuem infraestrutura básica adequada, como por exemplo: saneamento 
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básico para todos, transporte coletivo suficiente, escolas, asfalto, acessos de 

serviços à Saúde e Assistência Social. O desemprego é um dado quantitativo relevante também. 

População e vulnerabilidade social 

Indicadores 

Renda per capita = inferior ou igual a R$ 127,00; 

Ìndice de vulnerabilidade Social = considerada como alta e muito alta vulnerabilidade social 

(urbana); 

Conforme análise constante no Plano Municipal de Ass. Social, a população de Campos do 

Jordão apresenta um contraste socioeconômico muito desigual entre a população. Grande parte  

desta população encontra-se em vulnerabilidade social e econômica, inclusive com 

elevadíssimos índices de desemprego. E outro agravante são os trabalhos informais. 

Em relação à Educação, a baixa escolaridade pode ser atribuída à falta de estímulo, como 

também a necessidade de recurso financeiro imediato.  

Rede de acolhimento 

Análise – Atualmente o município conta com um CRAS, uma Secretaria de Desenvolvimento  e 

Assistência Social, SINASE, duas casas abrigos para crianças, quatro Instituições de Longa 

Permanência para a Pessoa Idosa, uma  APAE, cinco instituições que prestam serviços 

socioeducativos com o segmento “ crianças e adolescentes”, direcionados à educação e ao 

esporte.   

Análise e interpretação  

Em síntese, este quesito tendo como norteador os dados obtidos via IBGE, PNUD, SEADE e 

SEADS analisou que a população de Campos do Jordão se apresenta num processo de alta 

vulnerabilidade social, conforme dados apresentados a partir de pesquisa quantitativa realizada 

anteriormente, acima mencionada. Considerando que o desemprego gera insuficiência de renda e 

insegurança alimentar, contribui para o aumento de outras demandas suprimidas.  

 

Esta Entidade Assistencial, conforme resolução nº 109, de novembro de 2009 (Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais), esta identificada pelos Serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, na modalidade de Abrigo Institucional.  

S
E

D
S

C
A

P
20

20
31

03
6

Autenticado com senha por LUCIANA ASSUNCAO VALVANO - Agente de Desenvolvimento Social / DVP/NUCON/VPARAIBA -
19/11/2020 às 16:32:14.
Documento Nº: 10688045-8370 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=10688045-8370



F
U

N

D
AÇÃO SANTA CR

U
Z                                FUNDAÇÃO SANTA CRUZ CAMPOS DO JORDÃO 

                             CNPJ 46.746.301/0001-60 
 

 

Av. Matheus da Costa Pinto, 1391 - Vila Santa Cruz - Cx. Postal 56 

 CEP.: 12.460-000 – Campos do Jordão – SP – Brasil 

  PABX: (12) 3662-2575 -  e-mail: e-mail: irmas.santacruz@gmail.com >   

 

Atualmente, denominada Instituição de Longa Permanência para a 

Pessoa Idosa – ILPI.  

Sendo sua área de abrangência regional.  

 

3 Característica do Serviço 

 

a) Quanto ao público alvo, a Fundação atende pessoas adultas de ambos os sexos e de idades 

igual, inferior ou superior à 60 anos de idade,  que se encontram em situação de vulnerabilidade, 

risco ou exclusão social. Por exemplo, em situação de rua; lúcidas ou portadoras de doenças 

mentais ou deficientes intelectuais com vínculos familiares rompidos ou sem referência familiar, 

sem trabalho e sem renda. Mesmo o direito sendo universal, conforme nos respalda nossa carta 

magma, os critérios se expressam através da miserabilidade. 

 No ano de 2006, o Estatuto foi alterado para devidas adequações necessárias no âmbito 

das Políticas Públicas voltadas à pessoa idosa a fim de garantir aos seus assistidos os direitos 

preconizados pelo Estatuto do Idoso, pelas Políticas do Idoso e através da Política Nacional de 

Assistência Social. Desde então vem atuando em parceria com os órgãos públicos gestores no 

âmbito regional, tanto nos atendimentos para as vagas quanto nas demais ações pertinentes ao 

serviço. 

 

b) Faixa etária: pessoas idosas com idade igual ou superior à 60 anos.  

c) Sexo: feminino e masculino; 

d) Período de funcionamento: 24 horas ininterruptamente; 

e) Capacidade de atendimento: (número efetivo de atendimento):  

A Fundação dispõe de 105 leitos, 68 para homens e 37 para mulheres. 

f) Número de pessoas atendidas por unidade de tempo: Todos os Assistidos são atendidos 

diariamente a partir do Cronograma do Profissional que pode sofrer alteração de acordo com a 

necessidade individual. 

 

III Descrição do Projeto 
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1 Título do projeto  

Qualidade de vida para os (as) cidadãos (ãs) de direitos, institucionalizados (as): um desafio para 

as OSCs;  

 

2 Descrição da realidade social a ser transformada 

A Fundação para os (as) cidadãos e cidadãs de direitos e seus familiares, significa a oferta de 

serviços prestados com a finalidade, por exemplo, de promover a autonomia, a inclusão social e a 

melhoria da qualidade de vida para as pessoas participantes através de serviços prestados, tanto 

para os que necessitam de cuidados permanentes ou apenas temporários. As atividades 

desenvolvidas têm minimamente como objetivo proporcionar a estes cidadãos qualidade de vida, 

bem estar, autonomia e fortalecimento dos vínculos familiares. Uma contribuição neste processo 

para superação de barreiras de violação de direitos.  

 

A Tipificação apresenta e descreve os serviços que compõem o SUAS- Sistema 

Único da Assistência Social por meio de níveis de proteção e de complexidade.  

A Proteção Social Especial destina-se a famílias e indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados.  

Importante ressaltar que a Proteção Social Especial atua com natureza protetiva. 

Ações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas 

soluções. Isso comporta acompanhamentos efetivos e monitorados, apoios e 

processos que assegurem qualidade na atenção.     

 

Para integrar as ações da Proteção Especial é necessário que o cidadão (ã) esteja enfrentando 

situações de violação de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica; ausência de 

trabalho, aposentadoria e/ou algum outro recurso que lhe garanta a manutenção da vida diária; 

inexistência de habitação; exploração sexual ou abuso; fragilização de vínculos e afastamento de 

vínculos familiares ou inexistência destes vínculos, dentre outras situações vivenciadas que 

contribuam para a permanência de risco social. 
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São considerados Serviços de Proteção de Alta Complexidade aqueles que 

oferecem atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situação de abandono, 

ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhimento provisório fora do seu núcleo 

familiar de origem.  

Esses serviços visam garantir proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco 

pessoal e social com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de 

serviços que garantam acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo 

condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Os serviços 

devem também assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e o 

desenvolvimento da autonomia dos usuários.  

 Importante ressaltar que o perfil das pessoas idosas que comumente são acolhidas nesta 

referida Fundação traçam um perfil de baixa escolaridade, porém nos últimos 5 anos, temos 

acolhido idosos com nível superior completo, via Assistência Social dos municípios abrangentes, 

por também estarem em situação de risco e abandono social.  

 

3) Descrição da ação/serviço a ser qualificado 

Este trabalho apresenta-se como proposta à valorização das relações humanas, com intuito 

de fomentar as características positivas que esse grupo heterogêneo possui, e humanizar os laços 

entre esses e seus familiares. Um esforço em conjunto que inclui não somente este grupo, mais os 

funcionários, a comunidade local, a administração pública, seja no âmbito local, regional, 

Estadual e Federal, considerando todos os agentes envolvidos. 

Prestar atendimento institucional integral para 105 pessoas (68 homens e 37 mulheres) 

através dos serviços complementares: Social, Médico, de enfermagem, psicológico, educador 

físico, fisioterápico, odontológico e respectivas atividades complementares (atividades inclusas 

neste Plano de Trabalho). Avaliado como importante contribuição no processo para o 

favorecimento de qualidade de vida de cada sujeito aqui inserido e à valorização da dignidade 

humana.  
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Quanto às despesas com pessoal, por exemplo, destina-se 

exclusivamente à oferta exclusiva dos serviços, objeto de parceria. Sendo vedado o 

compartimento com outras unidades ou áreas da administração. 

 

A entidade compromete-se, independentemente dos recursos a serem repassados nesse 

convênio, a arcar com as despesas decorrentes das atribuições a seu cargo, necessárias à plena 

execução do objeto do convênio, a fim de evitar solução de continuidade. 

 

DOS SERVIÇOS – TÉCNICO OPERACIONAL 

 

ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM: A Fundação dispõe de 01 enfermeira padrão, 5 

técnicos de enfermagem e 4 cuidadores. O cuidador tem como função realizar as tarefas básicas  

de higiene (higiene corporal, aparo de unhas e cabelo, auxilio na alimentação, troca de fraldas, 

higienização bucal) e organização dos internos. A equipe de enfermagem tem como função: 

administração de medicamentos, curativos, verificação de sinais vitais, além de tarefas básicas 

juntamente com os cuidadores. A enfermeira padrão, no uso de suas atribuições, esta responsável 

pelo controle das medicações, organização do setor, avaliação das prescrições, supervisão dos 

cuidados, realização da SAE (Sistematização de Assistência em Enfermagem), supervisiona o 

controle de peso de cada interno (a) mensalmente, encaminha ao Pronto Socorro os pacientes que 

necessitam de cuidados mais complexos quando necessário. Informa também dados 

epidemiológicos a vigilância local, uma vez ao mês. Acompanha o médico nas visitas e 

encaminha pacientes quando ocorre alterações ou intercorrências. 

 

ATENDIMENTO MÉDICO: 

A proposta de trabalho seria oferecer atendimento clínico preventivo para 100% dos internos. 

Orientar a equipe de enfermagem quanto aos encaminhamentos necessários, via PSF, para 

serviços de especialidade ambulatorial, prescrição de medicamentos, registrar evolução médica 

nos prontuários, elaborar relatório médico, conforme solicitação do Poder Judiciário ou de 

familiares, por exemplo.  
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SERVIÇO SOCIAL: no desenvolvimento de seus trabalhos e atribuições 

pertinentes à profissão do Serviço Social: Elabora relatórios, Planos de Trabalho, Programas, 

Projetos, ofícios, pareceres técnicos, registros de evolução do Serviço Social, etc...; Atendimento 

diariamente aos institucionalizados e às famílias; atendimento à comunidade; visita domiciliar; 

efetua documentos referente à encaminhamentos; articulação com a Rede de Serviços; resgate de 

documentos; requerer benefícios/aposentadoria junto ao INSS, e demais ações e deveres 

pertinentes ao exercício desta profissão.  

Participação como conselheira junto ao Conselho Municipal do Idoso e quando possível do 

Conselho Municipal da Assistência Social.  

Trabalho de caráter interventivo, por isso a necessidade também de realizar estudos, pesquisas e 

cursos de capacitação, para que no exercício de sua função possa ter um bom desempenho. Trata-

se de uma profissão com necessidade de formação continuada.   

 

 “FILMES E MUSICAIS” 

 

Esta é uma das atividades realizadas juntamente com os internos. A sessão cinema é realizada 

semanalmente, preferencialmente todas as sextas-feiras no período da manhã. 

Público alvo: os (as) assistidos (as) da Fundação.  

 Esta atividade tem como um dos objetivos proporcionar um pouco mais de lazer, cultura e 

entretenimento aos internos, além de ser um momento para o estreitamento de vínculos. 

Busca socializar o que o “universo cinematográfico” tem oferecido em termos de produção, 

tecnologia, ficção, descobertas científicas, educação, trabalho, documentários, através de exibição 

de filmes e shows musicais realizados semanalmente, prioritariamente às sextas-feiras, no 

período da manhã. Contribuir, para a socialização do diverso como conhecer novas línguas, 

gêneros culturais, gerar respeito e familiaridade às diferenças. 

As apresentações dos shows e filmes serão feitas através de DVDs ou por apresentações de 

cantores voluntários do próprio município, a pedido dos internos ao longo do ano. Obs: este 

projeto já acontece desde o ano de 2008, elaborado e executado, inicialmente, pela Assistente 

Social anterior, a Sra. Ana Claudia Leite Squarcini – Cress: 36.745.  
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ATENDIMENTO FISIOTERÁPICO 

 

Os objetivos da Fisioterapia na Fundação Mercedárias Santa Cruz são: reduzir o 

sedentarismo dos assistidos, prevenindo assim patologias; auxiliar no treino de suas AVD´s 

(atividades de vida diárias); estimular memória; melhorar e/ou manter o trabalho respiratório; 

treinar coordenação motora e o equilíbrio; manutenção da ADM (amplitude de movimento) e 

força muscular existentes; evitar contraturas e deformidades através de melhores 

posicionamentos nos diversos decúbitos; estimular a socialização e companheirismo através de 

atividades em grupo; alem de atendimentos individualizados aos mais necessitados de acordo 

com suas patologias e condições físicas. 

Nos atendimentos individualizados são realizados exercícios músculo esqueléticos (como 

alongamentos, mobilizações, exercícios ativos, fortalecimento...), neuropsicomotores (como 

exercícios para coordenação motora, equilíbrio, treino de memória, jogos...), respiratórios 

(como estimulo de tosse, reexpansão pulmonar, consciência respiratória, manobras de higiene 

brônquica...), neurológicos (de acordo com as seqüelas instaladas) e recursos de eletroterapia 

para analgesia. 

São realizadas dinâmicas em grupo, jogos, atividades como desenhar, fazer colagens, 

dançar, caminhar, ginástica laboral e realizar atividades externas. 

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8:00 ás 14:00, totalizando 30 

horas semanais. 

Diariamente ocorrem atendimentos individuais aos cadeirantes e aos assistidos mais 

necessitados de fisioterapia (como portadores de alguma patologia, seqüelas e lesões que 

comprometam a parte motora), de acordo com a necessidade individual. 

A ginástica laboral é realizada no salão, duas vezes por semana, com duração de cerca 

de 50 minutos. Os exercícios são realizados ao som de musicas animadas e com estimulo verbal, 

sendo ministrada e supervisionada pela fisioterapeuta. São realizados alongamentos, exercícios 

ativos, exercícios com auxilio de materiais como bastão e no final é realizado relaxamento. 

Sempre estimulando a socialização entre os assistidos. 
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Alem das atividades realizadas na sala da fisioterapia, aonde os 

internos são estimulados a terem o habito de se exercitar, tendo a liberdade de chegarem e 

realizarem exercícios nas bicicletas e esteira ergométricas, sempre supervisionados. 

Nota: relatório elaborado e digitado pela profissional de Fisioterapia: Manuela Gonçalves  

 

TRABALHOS VOLUNTÁRIOS REALIZADOS NA FUNDAÇÃO PARA 2021 

 

SERVIÇOS PRESTADOS (PARCERIAS/PONTO DE APOIO) PARA 2020: 

 

PONTO DE APOIO (CAPS; ESF, e Mesa Brasil/SESC Taubaté) 

 

CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO. 

Atendimento para os internos que necessitam de acompanhamento psicológico devido 

dependência química (álcool, cigarro...) e atendimento psiquiátrico para casos de urgência.  

 

ESF – ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Anualmente os idosos recebem vacinas contra a gripe, anti-tetânica, tisiologia, etc.., e participam 

das campanhas (exames preventivos)  oferecidas pelo ESF- Estratégia de Saúde da Família, no 

decorrer de cada ano. Quando necessitam de encaminhamento para especialista e/ou realização de 

exames, por exemplo, os encaminhamentos são realizados via ESF. 

 

PROJETO MESA BRASIL-SESC TAUBATÉ – SP 

Desde o ano de 2012, o SESC de Taubaté tem nos favorecido com capacitações mensais 

realizadas por nutricionistas e Chefes de Cozinha e também com doações de alimentos e produtos 

alimentícios efetuados semanalmente, e/ou quinzenalmente. 

 

4) OBJETIVOS 
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a) OBJETIVO GERAL: ofertar serviço de PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, na modalidade de acolhimento garantindo 

atendimento integral, promovendo acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema 

de Garantia de Direitos e às demais Políticas Públicas Setoriais.   

  

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

*Suprir as necessidades básicas dos assistidos; 

*Garantir o acesso às demais políticas públicas e de direito; 

*Incentivar o atendimento ao protagonismo; 

*Promover a convivência mista;  

*Favorecer encontros intergeracionais; 

*Participar de eventos e passeios a fim de garantir o convívio social; 

*Resgatar e fortalecer valores pessoais, auto-estima e autonomia; 

*Realizar trabalho de caráter sócio-educativo; 

*Afirmação e/ou reafirmação dos vínculos familiares; 

*Minimizar a situação de abandono familiar; 

*Proporcionar atividade ocupacional e de lazer, a fim de resgatar suas capacidades para 

realização da vida diária;  

*Prestar atendimento coletivo e personalizado através do respeito à individualidade, necessidades 

e limitações de cada sujeito; 

*Propiciar condições para a independência e o auto-cuidado;  

*Favorecer condições de segurança física e emocional; 

*Buscar parcerias. 

 

 

5) METODOLOGIA INTERVENTIVA 

A Fundação Santa Cruz, regida pelos princípios da inclusão, promoção da dignidade humana e 

cidadania, conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, através de ações complementares 

para atender os (as) assistidos (as) de maneira sistemática, a fim de proporcionar uma integração 
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no trabalho desenvolvido, além de respeitar a especificidade de cada área. 

Deverá utilizar-se dos serviços disponíveis na Rede Pública de Saúde e demais órgãos e 

instituições sempre que se fizer necessário. Realizar acolhimento com registros de atendimentos, 

tendo como finalidade, a evolução dos serviços, com prontuários individuais, tanto 

administrativo, quanto médico. 

As informações, considerando as áreas de atuação de cada profissional, deverão se complementar 

neste processo, a fim que viabilizar e melhorar a qualidade dos serviços prestados., através de 

ações complementares, seja individualmente ou grupal.  

SEMANAIS  

ATIVIDADES 2.ª  

Feira 

3.ª  

Feira 

4.ª  

feira 

5.ª  

Feira 

6.ª  Feira Sábado Domingo 

Educador físico  X X     

Oficineiro (coral, artesanato e 

cozinha) 

    x x  

Psicológica x  x x    

Laborativas X X X X X   

Religiosas (Ecumênico), 

respeitando o credo individual 

X X X X X X X 

Recreativas/lazer  X   X   

Atividades Lúdicas  X  X    

Visitas    X   X 

Atend. médico X   X    

Atend. enfermagem X X X X X X X 

Atend. fisioterápico X X X X X   

Atend. Social X X X X X   
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MENSAIS 

   

 

 

 

 

JAN 

 

FE

V 

 

MA

R 

 

ABR 

 

MAI

O 

 

JUN

H 

 

JUL

H 

 

AGO

S 

 

SET 

 

OUT 

 

NO

V 

 

DEZ 

Festa Carnaval  X           

Festa Páscoa    X         

Festa dos voluntários       X      

Festa junina      X       

Passeio Horto Florestal X  X      X    

Passeio turístico regional  X  X  X  X  x x  

Festa para o Idoso         X X   

Passeio/Israelitas           X  

Festas Aniversariantes do 

mês 

X X X X X X X X X X X X 

Festa Natal/voluntários            X 

 

 

6) METAS - Atender ininterruptamente, 105 usuários, mensalmente, em regime de Abrigo 

Institucional de Longa Permanência para Idosos-ILPI. 

 

7) Indicadores de resultados 

Esses serviços visam garantir proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco 

pessoal e social com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de 

serviços que garantam acolhimento em ambiente com estrutura física adequada, oferecendo 

condições de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. Os serviços 

devem também assegurar o fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e o 

desenvolvimento da autonomia destes cidadãos de direitos.  
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São realizadas reuniões mensais para avaliar a execução do Plano para 

verificar se os Objetivos estão sendo atendidos. 

Cada ação específica prevista nos objetivos elencados, processará da seguinte maneira: 

 Reuniões mensais com a equipe técnica e funcionários que trabalham efetivamente com 

os assistidos.   

 Abordagens individuais ou grupais quando se fizer necessário.  

 Indicadores de avaliação quantitativa como: prontuários, registros de atendimento médico, 

fisioterápico, de enfermagem, social (registro de evolução/relatório social), ficha de 

admissão e livro de registro, tanto para inserção/desligamento, quanto para visitação de 

familiares e de outras atividades desenvolvidas durante o ano. Importante ressaltar que há 

um livro para cada item acima descrito. 

 Apoio técnico e orientação do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho 

Municipal do Idoso, Vigilância Sanitária, SEADS através da DRADS de São José dos 

Campos e do Conselho Fiscal das Irmãs Mercedárias. 

 Capacitação para os funcionários. 

8) Prazo de execução do projeto: de 01 de janeiro /2021 à 31 de dezembro/2021 

 

9) Fases de execução    

 Relevância pública 

A Fundação para os assistidos e seus familiares significa a oferta de serviços prestados 

com a finalidade, por exemplo, de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida para as pessoas participantes através de serviços prestados, tanto para os que 

necessitam de cuidados permanentes ou apenas temporários.  

As atividades desenvolvidas têm minimamente como objetivo proporcionar ao usuário 

qualidade de vida, bem estar, autonomia, fortalecimento dos vínculos familiares. Uma 

contribuição neste processo para superação de barreiras de violação de direitos. 
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Contribui para minimizar as situações de violação de direitos por 

ocorrência de violência física ou psicológica, exploração sexual ou abuso, fragilização de 

vínculos e afastamento de vínculos familiares ou inexistência destes vínculos.  

Importante ressaltar que embora os serviços não sejam executados pelo poder público, o 

recurso público possibilita a execução dos serviços.  

 

IV)-RECURSOS FÍSICOS 

 01 salão para eventos diversos; 

 03 pátios externos de grande porte; 

 08 galerias com proteção de vidraças; 

 02 alas masculinas sendo: Ala 03 com 28 quartos e Ala 02 com 16 quartos; 

 01 ala feminina com 18 quartos; 

 04 salas para TV; 

 02 salas para a administração; 

 01 capela; 

 01 sala equipada para atendimento fisioterápico; 

 01 sala para atendimento do Serviço Social; 

 01 sala para terapia ocupacional; 

 01 sala para o artesanato 

 21 banheiros com 28 chuveiros; 

 01 sala para reuniões 

 01 sala para atendimento às famílias; 

 01 cozinha; 

 03 refeitórios; 

 04 copas; 

 01 sala para atendimento psicológico; 

 01 sala para atendimento médico; 

 01 quadra poliesportiva; 
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 01 lavanderia  

V)- RECURSOS HUMANOS  

RELAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS   

Funcionário com registro:  

  Cargo Formação Carga Horária Semanal 

01 Médico Superior 04 horas (Semanais) 

01 Assistente Social Superior 30 horas (semanais) 

01 Fisioterapeuta Superior 30 horas (semanais) 

01  Enfermeira Padrão Superior 30 horas (Semanais) 

04 Técnico de Enfermagem Ensino médio 44 horas (Semanais) 

07 Serventes de Limpeza Ensino fundamental 44 horas (semanais) 

02  Encarregados de manutenção Ensino médio 44 horas (Semanais) 

01 Coordenador de Manutenção Ensino fundamental 44 horas (Semanais) 

01 Auxiliar de Manutenção Ensino fundamental 44 horas (Semanais) 

01 Motorista Ensino fundamental 44 horas (Semanais) 

02 Lavadeiras Ensino fundamental 44 horas (Semanais) 

02  Cozinheiras Ensino fundamental 44 horas (Semanais) 

06 Cuidadores de Idosos Ensino fundamental 44 horas (Semanais) 

01 Auxiliar Administrativo Ensino superior  44 horas (Semanais) 

 

VI) Previsão de receitas  

Parceria 
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 NATUREZA DA DESPESA : Custeio R$  

 ESPECIFICAÇÃO % 

Despesas com pessoal e Encargos sociais 77,00% 

Limpeza 1,00% 

Alimentação 9,00 % 

Luz / Telefone /Combustível / Gás de Cozinha, etc... 13,00 % 

Total da Parceria 100% 

 

Recursos Próprios/ Contra Partida R$55.000,00 (Valor Mensal) 

 

 

 

VII)- Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros da Parceria 

Recurso Público no âmbito Estadual 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  FINANCEEIRO (EM = R$1,00) PARA O 

ANO DE 2021. 

  

 

VIII) -Cronograma de Desembolso Financeiro/2021(em R$ 1,00)   :   

 

Mês/ Ano Valor 

Janeiro/2017 R$52.500,00 

Fevereiro/2017 R$52.500,00 

Março 2017  R$52.500,00 

Abril 2017 R$52.500,00 

Maio 2017 R$52.500,00 

Junho 2017 R$52.500,00 

Julho 2017 R$52.500,00 

Agosto 2017 R$52.500,00 
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