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PLA$IO DE TRABÀLHO

Parceria entre Prefeitura Municipal de Jaguarão e Legião da Cruz de Jaguarão

DADOS CADASTRAIS

CNPJ:

9L.s7t.3491O001-39

Ó rgão I t ntidade Proponente :

Legião da Cruz de Jaguarão

ENDEREÇO:

Rua General Osório, 818

DDD/FONE
(s3) 3261-188s

E.AUF

RS

CEP

96300-000
CIDADE

Jaguarão

Banco
Banrisul

Agência

0235

Praça de Pagamento
Jaguarão

Conta Corrente
06.04s141.0-5

CPF

348.592.090-87
NOME DO RESPONSÁVEL

Marcos de Oliveira Timm

Cargo/Função
Presidente

Perícdo de Execução

Dezembroy'2022Maio/2022

BE§Cfr§ÂO DO PRATETO

Âtendimento a Terceira {d*

pE!ü11HCAçÃO DO OBJE1{a O referido Plano de Trabalho constÍtui-se em apoio por parte da entidade para viabilizar o atendimento

a terceira idade, o qual será materializado através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e da Estratégia

Amigo da pessoa ldosa. Trata-se de um serviço organízado em grupot como forma de ampliar a convÍvência das dÍferentes culturas e

das vivências entre os usuários, promovendo com isso o desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, assim como

proÍnover o envelhecirnento ativo e saudável.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTÀ: Diante da necessidade de prestar atendimento a Terceira idade, através do SCFV e da Estratégia Brasil

Amigo da Pessoa ldosa, desenvolver o trabalho de grupo com os idosos como forma de prevenir a ocorrência de situações de risco

social e promover o envelhecimento ativo e saudável, é necessário um espaço físico adequado para desenvolver atividades de lazer,

integração e convivência, bem como, disponibilização de lanches, e eventuais passeios. O SCFV é um complemento ao trabalho

I realízado pelos CRAS, no qual é referenciado. AIém dos objetivos referentes ao SCFV, o mesmo contribui pâra um processo de
I

envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Dessa forma a entidade .auxiliara o grupo de ldosos, a fim de promover a sua

convivência e interação. O SCFV conta hoje com 25O idosos cadastrados no grupo.

oâ5 ÀTÍVrDÀDEslfrlrrAs DO Pf,OJET0TORMAOE

Tendo em vista o píocesso de envelhecimento, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para ldosos e a

Brasil Amigo da Pessoa ldosa, possui um trabalho social que objetiva o desenvolvimento de atividades que contribuam para: o

fortaiecimento de vínculos familiares e do convívio comunitárío, a prevenção de situações de risco socíai e o desenvolvimento da

Estratégia
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autonomia, sociabilidade e um envelhecimento ativo e saudável, a ser executada por profissionais qualificados, que desenvolüerão
intervenções criando oportunidades para que os usuários vivenciem experiências atraves de ações variadas, como, as oficinas, que

consistem na realização de atividades de dança, lazer, arte, cultura e educação no âmbito do grupo do SCFV. Os encontros do SCFV

para pessoas idosas, serão semanais, e tem por finalidade fortalecer vínculos familiares, incentivar a socialização, a convivência

comunitária e o envelhecimento saudável.

Os idosos atendidos são aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, e que se encontram em situação de vulnerabilidade social,
em êspecial: ldosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC); ldosos de famílias beneficiárias de Programas de

Transferêncla de Renda; ldosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e
comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço.

A meta de atendimento é de 250 {duzentos e cínquenta) idosos, cadastracjos e em acompônhamento rjo CRAS de referência.

PÂRÂâêETfrO§ pÂ,RÀAFEffçÃC DO CUâÀpntMÊFtTO DAS MrTAS

O Frojeto s.erá e arraliado pela Secretaria de Desenvolvimento Sscial e Habitação através de visitas de monitoramento

e análise de relatório de atividades mensal, além de ser fiscalizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS e pelo

Conselho Munícipal dos Díreitos da Pessoa ldosa - COMDIPI.

RECURSOS HUMANCIS

CARGO Ne PERFIL ATRIBU TRABALHA JORNADA DE

I RABALHOPROF NA

rNSrrurçÃo

Coordenadora 01

Oficinas de

mÚsica, arte,

cultura, lazer,

educação e outras
que se façam

necessária parã o

desenvolvímento

da trabalfrciunta

Nível Médio ou Superior.

Profissional proativo,

organizado, perfil de

liderança, confiabilidade,

dinâmico, ágil, pratico nas

ações, afinídade com

idosos, perfil social.

Emirp medb, Técníoo ou

Superior. Flexibilidade,

paciência e pro atiridade,
aÍinklade com i&os. Esse

profissional dwe estar

sempÍe ãtualhaÍdo seus

conhecimentos, além de
possuir habilidades para

Atua com planejamento e

execução dos programas de

interação social. Realiza o

planejamento e execução de

ações, de acordo com a

demanda da SDSH e o

cronograma de atividades.

Operacionaliza eventos,

cursos e palestras.

Acompanha e avalia os

resultados das ações

executadas. Orienta e

organiza as pessoas

envolvidas no projeto.

Coordena também o Projeto

Brasil amigo da Pessoa

ldosa.

{lesenvolver ativÍdade+

oficinas de acordo com a suã

habilidade e demanda do
projeto-

ü6

Sim

5im

40hs semanais

De acordo com

a demanda e

acerto de

prestação de

serviço
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./
ao grupo de

idosos.

Auxiliar

Administratívo e

auxiliar de grupos

ensinar. Profissional mm
conhecimento na aréa

fposta-

De acordo com

a demanda e

acerto de

prestação de

serviço

01 Ensino médio ou superior

Profissional organizado, pro

ativo, responsável, com boa

escrita e ágil, afinidade com

idosos.

Dar suporte burocrática a

coordenadora e as aréas

administrativas da SDSH e da

Legião da Cruz, auxilio as

oÍicinas, visitas aos idosos

quando necessário,

acompanhamento de todas

as demandas da

coordenadora e dos

trabalhos realizados.

Sim

cBorl|o§§Âil.tâ DE ExrürçÃo

ír4eta EtaFa

Fase

E:pecificação tndicador Físico Duraçãc

Unidade Quant. lnício Término

250 1.1 Equipe para atendimento e organização

das atívidades para os idosos.

UN 0L Maio/2022 Dezernbro/2022

250 t.2 Locação de espaço físico para realização de

atividades com distanciamento de acordo

conr os protocoios de enfrentamento para

Covid-19.

UN 0L Maio/2O22 Dezembro/2O22

2s0 1.3 Música para o Baile de ldosos todas as

q uartas-feiras

UN 01 Maiol2ü22 Dezembro/2022

40 1.4 Transporte para viagem em comemoração

ao mês do idoso

UN 01 Dezembro/2O22

2s0 1.5 Material necessário para desenvolver

atividades com idosos, como oficinas,

palestras, artesanatos, uniformes e outros.

UM 01 Maio12022 Dezembro/2022

250 1.6 Profissíonal Contábil UN 01 Maiol2O22 Dezembro/2022

-ü[

Maio/2022
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Detembro/2022Maiol2022UN 081.7 Contratação profissionais, via contrato ou

prestação de serviços, sem área especifica,

para execução de oficinas ofertadas ao

grupo de idosos.

Contratáção de coordenadora

Auxiliar de coordenadora para parte

burocrática, acompanhamento aos grupos

e auxilio geral as demandas da

coordenadora e grupo de idosos.

2so

Dezembro/202201 Maio12022UNLanches, material de consumo e

expediente para oficinas e atividades

extras que se façam necessários, dentro

dos protocolos vigentes de enfrentamento

covid-19, locação de equipamentos se

necessanos.

250 1.8

Natureza da DesPese

AnualMensal
Código Especificação

Rs12.000,00

Rs12.000,00

Rs 1.s00,00

Rs1.s00,00

Locação de espaço físico para realização do Baile uma

vez por semana.

Música para o Baile de ldosos todas as quartas-feiras

R572.800,00Rs9.60o,oo

Contratação de profissionais, sem área especifica,

para execução de oficinas ofertadas ao grupo de

idosos. Podendo ser ensino medio ou superior.

Coordenadora do gruPo de ldosos

Auxiliar administrativo

R58.000,00R5 1.000,00

Lanches, material de consumo e expediente para

oficinas e atividades extras como viagens no mês do

idoso, que se façam necessários, locação de

equipamentos se necessários.

Material necessário para desenvolver atividades com

idosos, como oficinas, palestras, artesanatos,

uniformes e outros.

Rs 1.s00,00
Locação de ônibus para viagem em comemoração ao

mês do ldoso, Outubro de 2022.

{t
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R$1.600,00Rs200,00
Profissional Contábil

Rs106.400,00Rs1s.300,00TOTAL:

CRONOGRAMA DE DESEilIBOLSO {n§ 1,0o}

R513.800,00Rs13.800,00

CONCãGÉNÍE

Maio JunhoFevereiro AbrilMeta .taneiro Março

Setembro OutubroJulho

Rs1s.300,00Rs13.8CI0,00

Rs13.800,00

Rs13.800,ü0

Novembro

Rs13.800,00

DezembroAgosto

Rs13.800,00

66çL4ffiÇ.40

de.t"rCI Fa.ã tns ã para efeitçs sab as penar da lei, gue iaexiste qualquer débito 
I

ou situação de inadimplência, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignados no orçamento do Município

na forma deste Plano de Trabalho.

de

I,Ia qualidade de representa*te legal do prsponent€,

APROTIAÇÃO ffi tO COíIICEDTNTE

Jasuarão, À4 ,- clbYJ ae &o$1,

Sra. Renata Ricordi Termesana

Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

Sr. Rogério Lemos Cruz

Prefeito Municipal de Jaguarão
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