ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE TAGUATINGA

PLANO DE TRABALHO
Proposta para Celebração de Termo de Colaboração
1. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE:
Órgão/Entidade: Associação dos Idosos de Taguatinga – AIT/DF
Endereço: CNL 01 lote A Área Especial Paradão – Taguatinga Norte
CNPJ/MF: 02.576.080/0001-53
Cidade: Taguatinga – DF
CEP: 72.150-770
Conta Corrente: 037934-9
Banco: BRB
Agência: 024
E-mail: idososdetaguatinga@gmail.com
Nome do Dirigente (Responsável): José Pereira Lima
CPF: 620.184.771-53
CI/Órgão Expedidor: 701.386 SSP/DF
Endereço: QNP 34, Conjunto J, Casa 42 – Ceilândia Sul
CEP: 72.236-410
2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:
A população Idosa de Brasília vem aumentando a cada ano e segundo a pesquisa
realizada pela (CODEPLAN) em 2013, a população idosa de Taguatinga corresponde a
36 mil idosos o equivalente a 11.1% do total de idosos em todo o Distrito Federal. Na
última década, este perfil continua mudando, ou seja, está envelhecendo mais rápido. Esse
cenário é apresentado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na SIS
(Síntese de Indicadores Sociais) 2016. Essa realidade vem mostrar a importância do
Centro de Convivência para Idosos, pois por meio das atividades que são propostas os
idosos têm a oportunidade de se manterem saudáveis e ativos socialmente.
A Associação dos Idosos de Taguatinga oferece aos seus usuários atividades que
visem a sua integração social, educacional, recreativa, física e laboral, principalmente o
resgate da cidadania e sua participação nos demais segmentos da sociedade. As atividades
oferecidas aos idosos são ministradas por profissionais qualificados e de forma específica
para cada idoso, visando um melhor resultado a cada demanda. Intencionando o
aprimoramento do trabalho realizado pela Instituição é realizado periodicamente
reuniões, pesquisa de satisfação, opiniões dos usuários, monitoramento e avaliações.
a) Período de Execução da parceria
01 de julho de 2016 a 30 de junho de 2021.
3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA
A Associação dos Idosos de Taguatinga é um Centro de Convivência que oferece
o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para pessoas Idosas. Atende
gratuitamente a cem (100) idosos de ambos os sexos com faixa etária de 60 anos ou mais
que estejam em situação de vulnerabilidade pessoal e/ou social, assegurando- lhes
integração social e reforçando sua noção de cidadania, oferecendo atividades diárias de
segunda à sexta-feira e finais de semana excepcionalmente, divididas em dois
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períodos, manhã e tarde. As atividades oferecidas pela Associação são: Ginástica geral,
pilates, capoterapia, aula de dança, alfabetização, trabalhos manuais, hidroginástica,
grupo de terapia ocupacional, palestras e passeios culturais e recreativos.
4. OBJETIVOS:
a) Gerais:
 Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência de
situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
 Prevenir a institucionalização e a segregação de idosos, em especial, das
pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária;
 Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede
de proteção social de assistência social nos territórios;
 Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação,
saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos
usuários aos demais direitos;
 Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação
cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
 Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
 Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando
trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos
familiares e comunitários.
b) Específicos:
 Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;
 Assegurar espaço de encontro para pessoas idosas e encontros intergeracionais,
de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária;
 Detectar suas necessidades e motivações, bem como desenvolver
potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;
 Propiciar vivências que valorizem as suas experiências e que estimulem e
potencializem a capacidade de escolher e decidir.
5. RESULTADOS ESPERADOS
a) Ofertar 100 (cem) vagas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Pessoas Idosas;
b) Disponibilizar
equipe
de referência
para
atendimento
e
acompanhamento;
c) Disponibilizar infraestrutura necessária para o atendimento da meta;
d) Ofertar de forma qualificada a proteção integral de Pessoas Idosas;
e) Oportunizar encontros intergeracionais em grupos, na perspectiva da
convivência familiar, comunitária e social;
f) Promover atividades voltadas à convivência familiar, comunitária e social
das Pessoas Idosas atendidas, visando ainda a ampliação do universo
informacional, artístico e cultural, bem como o estímulo ao
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e a formação
cidadã;
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g) Promover a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo
contemporâneo;
h) Ampliar atendimento e acompanhamento em rede;
i) Contribuir para a construção progressiva da autonomia, com maior
independência e protagonismo no desenvolvimento das atividades da vida
diária.
6. METAS A SEREM ATINGIDAS E DE ATIVIDADES
O serviço realizado pela entidade tem como meta:







Contribuir para o processo de envelhecimento saudável, ativo e
autônomo;
Complementar o trabalho social com a família, prevenindo a ocorrência
de risco social e fortalecendo os vínculos familiares e comunitários;
Prevenção de situações de risco social e na garantia de direitos;
Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais,
esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas
sociabilidades.
Ofertamos 100 vagas às pessoas idosas a partir de 60 anos em situação de
vulnerabilidade pessoal e social, encaminhados pelo CRAS Taguatinga –
DF.
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7. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS
PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA.

Profissionais/Tipo
Quantidade
SUAS
1. Coordenador
1
Geral
2. Orientador
3. Assistente
Social
4. Terapeuta
Ocupacional
5. Pedagoga

3
1
1
1

Subtotal RH SUAS
Profissionais/Tipo
Quantidade
Correlato
1. Auxiliar de
1
Cozinha
2. Serviços Gerais

1

ITENS DE DESPESAS - VALOR (R$ 1,00)
DESPESAS PRIORITÁRIAS - RECURSOS HUMANOS (Considerar Salários e Encargos Sociais)
Contribuições
Verbas
Demais Encargos
Salário
Impostos
FGTS Férias
13º
Total Mensal
Sociais
Rescisórias Sociais/Trabalhistas

55.188,88

114.976,82

6.187,16

74.245,97

154.679,10

4.599,07

55.188,88

114.976,82

2.670,78

32.049,30

66.769,38

3.530,91

42.370,90

88.272,72

534,00
21.586,99
175,00 1.335,00 463,54 1.390,63
834,38
Contribuições
Verbas
Demais Encargos
Impostos
FGTS Férias
13º
Total Mensal
Sociais
Rescisórias Sociais/Trabalhistas

259.043,92

539.674,84

35,65

25,00

285,19

99,02

297,07

114,07

178,24

4.763,55

47,64

75,00

381,08 132,32

396,96

152,43

238,18

3.564,83

35,65

25,00

285,19

99,02

297,07

114,07

178,24

2.062,00

20,62

25,00

164,96

57,28

171,83

65,98

103,10

2.732,35

27,32

25,00

218,59

75,90

227,70

87,44

136,62

Salário

Total Vigência

4.599,07

3.564,83

16.687,56

Total Anual

166,88

1.677,85

16,78

25,00

134,23

33,01

139,82

53,69

83,89

1.188,31

11,88

25,00

95,06

41,33

99,03

38,03

59,42

3. Técnico
1
Administrativo
1.487,85
14,88
25,00 119,03 120,94 123,99
47,61
Subtotal RH Correlato
4.354,01
43,54
75,00 348,32 195,28 362,83
139,33
Subtotal RH (SUAS +
21.041,57
210,42
250,00 1.683,33 658,83 1.753,46
673,33
Correlato)
DESPESAS COMPLEMENTARES
1. Alimentação
2. Material de Consumo
3. Serviços de terceiros, pessoa física e pessoa jurídica, para manutenção das instalações físicas onde é executado o objeto da Parceria
4. Combustível (quando for o caso)
Subtotal Despesas Complementares
VALOR DE REFERÊNCIA VARIÁVEL
Valor de Referência Variável para fins de aluguel do imóvel onde se dará a execução do serviço
Subtotal Valor de Referência Variável
TOTAL GERAL

Total Anual

Total Vigência

2.164,27

25.971,24

54.106,74

1.558,05

18.696,65

38.951,36

74,39
133,81

2.013,69

24.164,31

50.342,31

5.736,02

68.832,20

143.400,41

968,19

27.323,01

327.876,12

683.075,25

Total Mensal
5.000,00
3.963,99
1.900,00
10.863,99
Total Mensal

38.187,00

Total Anual Total Vigência
60.000,00
125.000,00
47.567,88
99.099,75
22.800,00
47.500,00
130.367,88
271.599,75
Total Anual Total Vigência

458.244,00

954.675,00
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Nos moldes dos Artigos 46 a 52 da Portaria nº 290, de 06 de dezembro de 2017, a
saber:
Art. 49. O remanejamento de pequeno valor será definido no Plano de Trabalho
da Parceria até o limite de vinte e cinco por cento do valor global definido para cada
exercício.
Art. 50. A OSC comunicará ao Gestor da Parceria sobre o valor remanejado no
relatório informativo mensal subsequente, acompanhado da justificativa, da data e do
valor remanejado, o item de origem e o de destino do valor movimentado, os valores
anteriores e posteriores ao remanejamento no Plano de Trabalho.
Art. 51. A não comunicação do remanejamento realizado ou sua comunicação
intempestiva pode implicar em nulidade do procedimento, caracterizando desvio de
finalidade na aplicação do recurso, sendo sujeita a sanção de advertência e devolução do
recurso, garantida a defesa prévia.
Art. 52. A comunicação do remanejamento de pequeno valor pela OSC altera o
Plano de Trabalho e tem força de apostilamento.
8. PERCENTUAIS
E
VALORES
QUE
PODERÃO
SER
PROVISIONADOS PARA VERBAS RESCISÓRIAS, QUANDO A
PARCERIA ENVOLVER REPASSE DE RECURSOS PARA
PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL.

CARGO
Coordenador Geral
Orientador
Assistente Social
Terapeuta Ocupacional
Pedagoga
Auxiliar de Cozinha
Serviços Gerais
Técnico Administrativo
TOTAL GERAL R$

PROVISÃO MULTA
FGTS
Mensal (8,33% s/salário)
R$ 114,07
R$ 152,43
R$ 114,07
R$ 65,98
R$ 87,44
R$ 53,69
R$ 38,03
R$ 47,61
R$ 673,32

TOTAL
ANUAL

TOTAL
(Parceria - 05
anos)

R$ 1.368,84
R$ 6.844,20
R$ 1.829,16
R$ 9.145,80
R$ 1.368,84
R$ 6.844,20
R$ 791,76
R$ 3.958,80
R$ 1.049,28
R$ 5.246,40
R$ 644,28
R$ 3.221,40
R$ 456,36
R$ 2.281,80
R$ 571,32
R$ 2.856,60
R$ 8.079,84 R$ 40.399,20

9. CONTRAPARTIDA
Conforme o Art.12 da Portaria SEDESTMIDH nº 290 é dispensada a exigência
de contrapartida na Parceria cujo objeto seja a prestação de serviço socioassistencial,
tendo em vista as disposições da LOAS, notadamente o § 3°, art.6°- B, e o art. 35 da Lei
13.019/2014 e suas alterações.
10. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E
DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADAS
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a) Metodologia:
De acordo com o artigo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e em
conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Nacional do Idoso, o Estatuto
do Idoso, a NOB-SUAS e as Orientações Técnicas e Metodológicas para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos no Distrito Federal, a Associação se propõe a
desenvolver suas atividades assistenciais buscando instrumentos e técnicas que
favoreçam:
IIIIII-

IV-

Oportunizar a interação com outros segmentos sociais;
Assegurar o desenvolvimento social de cada idoso, bem como o
acesso a informação e aos seus direitos;
Reuniões e atividades que proporcione a participação dos
familiares, visando o fortalecimento e a preservação dos vínculos
familiares e sociais;
Realização de atividades voltadas para os cuidados com a higiene,
alimentação e saúde dos idosos.

Todas as atividades oferecidas pela OSC são divididas em oficinas e ofertadas
para os idosos, que escolhem de acordo com sua necessidade física ou laboral e por
preferência de cada idoso, sempre respeitando o limite de participante para cada atividade.
A realização dos trabalhos executados pela Entidade é feito de forma
interdisciplinar e multiprofissional visando atender o idoso de forma íntegra e com
qualidade.
O idoso chegando à OSC é acolhido e segue a triagem verificando o
encaminhamento pelo CRAS. Caso não sido referenciado e encaminhado, lhe é informado
a necessidade da realização do cadastro único e encaminhamento para o SCFV junto ao
CRAS. Após ser verificada toda a documentação do encaminhamento, é feito o cadastro
na Instituição e apresentado ao idoso todas as atividades realizadas pela entidade. No caso
de haver indicação médica para uma determinada atividade o mesmo é encaixado e
informado da possibilidade de também poder participar das outras atividades observando
o limite de vaga.
A ginástica geral, o pilates e o grupo de terapia ocupacional (yoga), são atividades
realizadas em parceria com o CECON MOZART PARADA que sede o Ginásio
Poliesportivo para a realização da ginástica geral e uma sala de suas instalações para
realização do pilates e grupo de terapia ocupacional.
A aula de dança e a capoterapia, são atividades físicas, realizadas no salão da
Entidade.
Cada uma das atividades acima descritas são realizadas com os seus respectivos
materiais e profissionais. Atividades essas que têm como meta a melhora física e
cognitiva dos idosos.
A alfabetização é uma atividade realizada em parceria com o CECON MOZART
PARADA que sede uma sala de suas instalações. Tem como objetivo a autonomia do
idoso por meio da educação. O idoso ainda não alfabetizado ou semi alfabetizado por
meio da promoção da inserção e reinserção no sistema educacional passa a poder escrever
seu próprio nome, ler, cuidar do seu próprio dinheiro, pegar ônibus e interagir melhor em
sociedade.
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Trabalhos manuais é uma atividade realizada em parceria com o CECON
MOZART PARADA que sede uma sala de suas instalações e que tem como objetivo a
melhora cognitiva do idoso e além de ser uma ferramenta e emancipação financeira, pois
com o conhecimento que adquirido por meio da atividade o idoso passa a realizar
trabalhos e vender, aumentando assim sua renda familiar estimulando o desenvolvimento
de potencialidades e capacidades para novos projetos e consequente autonomia do idoso.
A hidroginástica é uma atividade realizada em parceria com o CECON MOZART
PARADA que sede a piscina semiolímpica de suas instalações. É uma atividade realizada
com pranchas, espaguetes e outros materiais. Visa a melhora física e trabalha com a parte
de articulação dos idosos, buscando melhorar sua mobilidade e diminuir dores.
Palestras são atividades realizadas no salão da Entidade objetivando informar,
empoderar, garantir os direitos dos idosos em seus diversos seguimentos e em sua
participação na vida pública do território e sua formação cidadã.
Passeios culturais e recreativos são atividades realizadas fora da Entidade que
conta com a parceria do Bombeiro, Administrações e Parceiros para o deslocamento dos
idosos até o destino do passeio e com diversos Órgãos e Entidades culturais e recreativos,
buscando ampliar seu conhecimento artístico e cultural.
Outras despesas financiadas pela SEDES: cessão de imóvel
b) Interfaces:
Ocorre através de parceiros, visando ampliar a rede de serviços e o aprimoramento
do trabalho realizado pela entidade.
Alguns desses parceiros são:
- CECON MOZART PARADA com a disponibilização de espaço físico para a
realização da ginástica geral no ginásio poliesportivo e salas para a realização das
atividades de pilates, grupo de terapia ocupacional, alfabetização e trabalhos manuais;
- Bombeiro, Administrações e Entidades com a disponibilização de ônibus;
- Água Mineral com a liberação para os passeios recreativos em suas
dependências;
- CCBB com a disponibilização de ônibus e espaço físico para visitação de
exposições e eventos culturais;
- UDF que disponibiliza estagiários de enfermagem que fazem um trabalho de
pesquisa e aferição de pressão e glicemia;
- Instituto Edson Rabelo que oferece serviços médicos e de enfermagem,
atendimento e apoio jurídico;
- Rotary Clube de Taguatinga que oferece ações e atendimentos em diversas áreas
(saúde e apoio jurídico).
c) Local de Realização:
A Associação dos Idosos de Taguatinga realiza suas atividades na Área Especial
CNL 01 Taguatinga Norte, espaço cedido pelo Governo do Distrito Federal.
d) Período de Realização:
Primeiro de julho de 2016 a trinta de junho de 2021 (01/07/2018 a 30/06/2023).
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e) Recursos Envolvidos:


Recursos físicos:
Prédio do Centro de Convivência do Idoso (300m²), já em funcionamento desde
o dia 25/11/1999, contendo:
 Banheiros (2);
 Salão para as atividades (1);
 Escritório (1);
 Cozinha (1).
 Utensílios:
Fogões (2), geladeiras (2), bebedouro (1), máquina de costura (4), armários de
cozinha (3), mesas de madeira (5), conjuntos de mesas plásticas (24), conjunto de mesa
de aço (8), cadeiras avulso (91), prateleiras (7), freezer (1), ventiladores (8), espremedor
de laranja (1), panelas (18), batedeira (1), televisão (1), caixa de som (2), amplificador
(1) , ferro de passar (1), estetoscópio (1), nebulizador (1), micro-ondas (1), aparelho de
telefone sem fio (1), colchonetes e colchão (100), impressora (1), computador (3),
liquidificador (1), aparelho de glicemia (1), espaguetes (30), pranchas para hidroginástica
(20), bolas para pilates (6), alteres para hidroginástica (20) e materiais de consumo para
as oficinas de trabalhos manuais (tecidos, linhas, agulhas, etc.).
 Recursos Humanos:
Recursos Humanos
Assistente Social (1)

Auxiliar de serviços
Gerais (1)

Coordenador Geral (1)

Atribuições
- Visitas domiciliares;
- Atendimento social interno e individual aos usuários;
- Cadastramento e recadastramento dos Idosos na
instituição;
- Organiza e ministra palestras informativas;
- Trabalho multidisciplinar com os demais profissionais;
- Trabalha o fortalecimento de vínculos com os Idosos e
suas famílias;
- Entrevistas, Acompanhamentos e Encaminhamentos.
- Realizar trabalhos de limpeza em geral utilizando
ferramentas apropriadas a fim de manter as condições de
higiene e conservação da Associação;
- Zelar pela conservação dos equipamentos, ferramentas e
máquinas utilizadas, observando as normas de segurança
e conservação, para obter melhor aproveitamento.
- Coordenar, articular, planejar, delegar e acompanhar as
atividades pré-estabelecidas no plano de trabalho;
- Propor reuniões periódicas, a fim de discutir novas
propostas de trabalho e ouvir opiniões dos demais
profissionais;
- Avaliar o trabalho exercido pelos profissionais e pela
própria Associação, visando à qualidade do serviço
prestado;
- Ouvir os Idosos em busca de suas reivindicações,
sugestões e possíveis reclamações, visando melhorar
ainda mais o trabalho prestado pela Associação.
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Encarregada de
Cozinha (1)

Orientadores
Educacionais (3)

Pedagoga (1)

Técnico Administrativo
(1)

Terapeuta Ocupacional
(1)

- Receber os gêneros alimentícios, observando as
quantidades e a qualidade dos mesmos;
- Armazenar corretamente os alimentos, observando os
prazos de validade;
- Preparar e servir refeições, conforme instruções e
cardápio pré-estabelecidos por nutricionistas “quando for
o caso”;
- Recolher, lavar, secar, e guarda utensílios de copa e
conzinha, mantendo a higiene, conservação e organização
dos utensílios e equipamentos, rotineira e imediatamente
após o uso;
- Manter a higiene, conservação e organização da área
física da cozinha e depósito;
- Zelar pela guarda de materiais e equipamentos de
trabalho.
Participa da elaboração da proposta pedagógica em
conjunto com a Pedagoga;
- Zela pelo aprendizado dos Idosos, colaborando com
atividades que visão a interação com as suas respectivas
famílias e a comunidade.
Trabalha com a prevenção de doenças por meio de
atividades como:
- Exercícios aeróbicos: caminhada e dança de salão;
- Exercícios de força: ginástica geral e hidroginástica;
- Exercícios de flexibilidade ou mobilidade: alongamentos
e exercícios de flexibilidade;
- Atividades lúdicas visando à prevenção de doenças
psicológicas.
- Acompanha visitas domiciliares em casos específicos;
- Elabora projetos e programas pedagógicos;
- Atuação em equipe multiprofissional;
- Divulga e implementa os projetos desenvolvidos;
- Realiza atividades de caráter educativa, recreativa e
assistencial, objetivando a integração e inserção social dos
Idosos;
- Analisa os recursos disponíveis e as carências de cada
Idoso, visando proporcionar um melhor atendimento aos
Idosos.
- Prestar assistência de atividades rotineiras na área
administrativa;
- Colaborar na organização da área administrativa,
organizando arquivos, revisando documentos, controlando
os encaminhamentos, recebimentos e remessas de
correspondências e documentos diversos;
- Manipular fotocopiadoras, usar os principais programas
de computador, além de atender chamadas telefônicas,
responder e-mails e atender ao público.
- Habilitar e promover a saúde e o bem-estar dos Idosos
possibilitando uma melhor qualidade de vida;
- Aborda, avalia e intervém em três níveis: na pessoa, na
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ocupação e no ambiente...;
- Na pessoa, avalia as suas capacidades e limitações,
intervém para desenvolver competências, busca restaurar
funções perdidas e prevenir disfunções. Para tal recorre ao
uso de técnicas especificas e tecnológicas de apoio;
- Na ocupação, através da análise das atividades implícita
em cada forma ocupacional, avalia as exigências da
mesma e intervém graduando-a de forma a adaptá-la às
necessidades de cada Idoso;
- No ambiente, avalia de que forma o mesmo pode
contribuir para a função ou disfunção ocupacional,
avaliando o suporte e exigências dos elementos que dele
fazem parte (espaços, equipamentos, pessoas e a própria
cultura). A sua intervenção baseia-se na modificação e
adaptação dos ambientes físicos e sociais, de forma a
eliminar barreias e fomentar aspectos facilitadores da
participação em ocupações;
Atendimentos individuais e em grupo por meio de
atividades específicas as necessidades de cada Idoso.


Recursos Financeiros:
Os recursos financeiros serão recebidos através de parceria com a SEDESTMIDH.
11. DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS/INDICES DE QUALIDADE A
SEREM UTILIZADOS PARA A AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS E RESULTADOS ESPERADOS.

Resultado Esperado: Oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Idosos.
Índice de qualidade: 100% da meta
Resultado Esperado: Disponibilização de equipe encarregada da execução do
plano de trabalho
Índice de qualidade: 100% da equipe prevista no Plano de Trabalho
Resultado Esperado: Disponibilização de infraestrutura com habitabilidade,
segurança e acessibilidade.
Parâmetro de qualidade: Normas fixadas pelo órgão competente
Resultado Esperado: Elaboração e manutenção de instrumento que auxilie e
oriente a organização das informações relativas ao processo de acompanhamento dos
usuários, conforme orientações técnicas para o serviço.
Índice de qualidade: 100% dos usuários
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12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
Período de Execução:

Anual (Exercício)
Resultado 1

RESULTADOS ESPERADOS
DA PARCERIA

AÇÃO / ATIVIDADES A
SEREM DESENVOLVIDAS

INDICADOR PARA
ACOMPANHAMENTO DO
RESULTADO ESPERADO

METODOLOGIA DE
APURAÇÃO DO
INDICADOR

ÍNDICE OU PARÂMETRO
DE QUALIDADE PARA O
INDICADOR.

Resultado 3

Resultado 4

Disponibilização de equipe
encarregada da execução do
plano de trabalho

Disponibilização
de
infraestrutura
com
habitabilidade, segurança e
acessibilidade

Manutenção de registro que
auxilie e oriente a organização
das informações relativas ao
processo de acompanhamento
dos
usuários,
conforme
orientações técnicas para o
serviço

Contratar e manter equipe
encarregada da execução do
plano de trabalho

Manter espaço físico
condições adequadas

Registrar as informações
relativas ao processo de
acompanhamento dos usuários
em instrumental próprio

Quantidade de profissionais
contratados
efetivamente
empregados na execução do
plano de trabalho

Comprovação de condições de
habitabilidade, segurança e
acessibilidade

Verificação de registros e
documentos comprobatórios
da disponibilização da meta de
posse da OSC (e-mails,
prontuários, fichas, etc.) e da
unidade gestora da demanda

Verificação por meio de
documentos comprobatórios da
contratação dos profissionais e
mediante visita in loco pelo
gestor da parceria

Apresentação de Documentos
dos
órgãos/profissionais
competentes comprovando a
adequação da infraestrutura às
normas pertinentes

100% da meta pactuada

100% da equipe prevista no
Plano de Trabalho

Normas fixadas pelo órgão
competente

Oferta
do
Serviço
de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para Idosos.

Disponibilizar à Secretaria as
vagas previstas no Termo de
Colaboração no dia em que
houver desligamento de
usuários do serviço
Percentual
de
vagas
disponibilizadas à unidade
gestora das vagas na Secretaria

Resultado 2

em

Percentual de usuários que
possuem registros do processo
de
acompanhamento
em
instrumento próprio
Declaração da OSC que
mantém todos os registros de
acompanhamento dos usuários
em instrumento próprio, de
acordo com as orientações
técnicas para o serviço, e
validação da declaração por
meio de visita in loco pelo
gestor da parceria
100% dos usuários
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Cronograma das Atividades:
Descrição estratégica metodológica que serão desenvolvidas na oferta do serviço, com base no Trabalho Social essencial contido no Edital.
AÇÕES
Alfabetização
Alimentação (café da
manhã e lanches)
Assembleias e
discussões (assunto de
interesse dos idosos)
Atendimento
Socioassistencial
Atividades
comemorativas
Atividades de
Promoção à saúde
Atividades externas
Capoterapia
Dança
Encontro com a família
Ginástica Geral
Grupo de Relaxamento
Grupo T.O. (Oficina de
Memória)
Hidroginástica
Pilates
Reunião de
Capacitação
Reunião de estudo de
caso
Reunião de
Planejamento
Rodas de conversas de
promoção a cidadania
Trabalhos manuais
(cursos)

PERIODICIDADE
Semanal (5X)
Semanal (5X)

PERÍODO DA AÇÃO NO
MÊS
1ª
2ª
3ª
4ª
SEM SEM SEM SEM
X
X
X
X
X

X

X

X

PERÍODO DA AÇÃO NO ANO
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Semestral (1X)
X
Semanal (3X)
Bimestral (1X)
Semanal (2X)
Mensal (1X)
Semanal (2X)
Semanal (3X)
Semestral (1X)
Semanal (3X)
Semanal (2x)
Semanal (5X)
Semanal (2X)
Semanal (2X)
Trimestral (1X)

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

Mensal (1X)

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Mensal (1X)

X

X

X

Mensal (1X)

Semanal (4X)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
REFERÊNCIA
Total do Desembolso
REFERÊNCIA
Total do Desembolso
REFERÊNCIA
Total do Desembolso
REFERÊNCIA
Total do Desembolso
REFERÊNCIA
Total do Desembolso

MÊS 36
Jun/19
38.187,00
MÊS 42
Dez/19
38.187,00
MÊS 48
Jun/20
38.187,00
MÊS 54
Dez/20
38.187,00
MÊS 60
Jun/21
38.187,00

MÊS 37
Jul/19
38.187,00
MÊS 43
Jan/20
38.187,00
MÊS 49
Jul/20
38.187,00
MÊS 55
Jan/21
38.187,00

MÊS 38
Ago/19
38.187,00
MÊS 44
Fev/20
38.187,00
MÊS 50
Ago/20
38.187,00
MÊS 56
Fev/21
38.187,00

MÊS 39
Set/19
38.187,00
MÊS 45
Mar/20
38.187,00
MÊS 51
Set/20
38.187,00
MÊS 57
Mar/21
38.187,00

MÊS 40
Out/19
38.187,00
MÊS 46
Abr/20
38.187,00
MÊS 52
Out/20
38.187,00
MÊS 58
Abr/21
38.187,00

MÊS 41
Nov/19
38.187,00
MÊS 47
Mai/20
38.187,00
MÊS 53
Nov/20
38.187,00
MÊS 59
Mai/21
38.187,00

14. DECLARAÇÃO:
Na qualidade de representante legal da parceira, declaramos, para fins de prova junto à
SEDESTMIDH, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão
ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotação consignada nos orçamentos do Distrito Federal na forma
deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,
Brasília, 29 de Abril de 2019.

José Pereira Lima
Presidente

