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V Ii —-— Juatificativa

Considerªda que º. aumento da longevidade nas úitímas décadas _.muda-ram & perfil
demográfico brasileiro, e que rapidamente o -_envelhecimento tomou—se quastão mméntai

para as pºlíàicas giulia—iimas1 se faz necessário a» Acalhímanta Institucional de. Lºnga
Permanência para idºsos», (':—“amado na Lei Federal nº 10.741 de “iº de ºutubro de 210133, a

qual dispõe sobre o “Estatutº do Edessª, onde nº “Títulº il — Dos Direitos Fundamentais -——

Capital!) ! _ Do Direito à Vida” descreve seu “Artigo 9ª”- É-àbzígação— do Estado, garantir

à Pessoa Idosa & proteção à vidª e- à saúde, mediante efetivação de políticas sociais
púbzficas que pennitam um envefhecimentb saadável & em condições de dànídadé'ºªe
ainda no "Capituiºvni .—-— Da Assistência Social” em seu “Artigo 33“ —- A AssiStênaía Social

aos Idosos será pmsziaáà, de» forma articulada, conforme os primários .e âiretrizesprevistas na» Lei Orgânica da Asisistência ,Sacial', na Política Nacional do idoso,» na
Sist—eins: »Únicazde Saúde e demais normas pertinentes ”.

Considerando que a maioria das lâosasacomidcis fºram alvo de abandono famiiiarp maus
tratos e de lesãº. de seus dimiios fundamentais, ºs Quai-s Sãº encaminhadºs pela "Rede

Municipal através da CREAS, ei considerando ainda que aº Cªsa do idºso São Joaquim e
SanifAna atende 25 “(vinte e seis) Idoaas, sendo a única Instituição de Lºnga Permanência
para idosos —— INPI no Municipio de EcoporangaiES, regulame—Nie Nonstituída, com
reconhecimerito Hlantrôpíco & com capacidade técnica & estiêutural para pre-star samiços
socioass'istenciaísde preta-çâo especial de Aíta Complexidade,-a lciosos, ,é que apresentamºs
& _presehte prºposiiçâc.

V lll —- Caracterização dª População & ser Atendida

“Público Alvo: Acolhimentº para idºsos com idade igual ou superiºr a 60 (sassania) anºs,

de ambos. os z—aªaimisª irideperidentes alma com diversos graus de dependências,
impºssibilitadºs de se manter, servindo de moracãa, dandº proteçãº-e assistência. "material e

outras à veihioe necessitaria, somando—a; acolhendo—a & promovendo “recursºs
indispensáveis ao seu bem—estar.

Nadai-dada de Atandimento: instituição de Longa Permanência para ldasoa (iLPi)
Rua Idalina Monteirº. nª 205 - Bairro Masisa“ Senhora Aparecida-=— —Ecoporanga/ES

Tel: (2733755 1580— «=,—mam cl _ , N mªil,
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BAL ANCETE ANUAL, IRRF MAL, CN A9 Nª 71919 9999292995“

Abrangência: Municipal
Horácio de Atendimento: ininterrupto (07- “dias por semanal24- haras 1191.9115),

Nº de Vagas na Instituição (1999911 capaóidàde para até 30 (trinta) Idºsos
Nºde 1119995 Acolhidos na instituição abrangidas pelo preaente Plano .de—vTraba—iho pa

Grau de Dependência: 26 (vinte e 9999) Idºsos

.Góhdiçã'ó, * Descrição RDC 29312995 99191511 Númem 'de ldoàos
Grau, de Depehdêríciaíl “idosos independentes, mesmo que» 13 (treze) '
. requeiram uso de equipamentos de
f autºajuda.
Grau ,de Dependência" HU lidcsns * com depérãdêncía em até três 0819119“)

» atividades de autocuâdadº para a vida

diária tais como: aíirHentaçãõ, Ç

mobiãâade, higiene, sem

cºmprometimento “cognitivo cu— cºm *
— 9119131950 cognitiva contrºlada

Grau 99 Dapendência III [99999 com dependama que requeiram 05 (cinco)" ' "
assistência em todas— »95 599193999 de ,

' autacuidado' para a vida, diária e“ ou com
comprometimento cognitivo..

_, Lista-dos Idosºs Instituciºnaiizad'as

"' " Nº * ' 19989191

701" " ' " "Adriano Lºpes; ' ' ' ª ' '
02 Ahtbnio Ribéim das 5311195

' 03? ' ' ' 9999199: Martins Ferreira

94 * 9999519999 cánai' '
0-5 Celesgtino Franciéóó da Silva
"ªos ' " " 91991999 99939519 Oliveira
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——OBJETÍVO
ESPECÍFICO
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ANUAL,
íRRIª ANUAL CNAE Nº 714319 Mim figª—39 ., .

Favºrece-r “& convivência mista entre os residentes de “diversas graus de depandêncãaz;

Assegurar ao idoso assistido, com absºluta prioridaàe; & efetivação do direitº à vida, saúde,
alimentação, cultura, lazer, cidadania, iiberdada, dignidade, reapeito e convivência familiar e

comunitária, preservando a assegurando, por ações próprias e; ºutros maiôs, as
apartunidades & facilidades para a' *_preservação de sua saúde fisica e mental e seus
aparféiçoamentas mºrais, inteiectuais, sociais e espirituais, “sua “dignidade W pessoa
humana e sujeito de direitos civis, pºliticos, insiividuais & sºciais, garantidos na Sonstituiçãa
Padarai & na politica naciºnal do Idºso—;

Promover 3333356 à rede socioassistancial aos demais órgãos de, 'si'stEma de garantia de
Direitos e às demais poiiti—cas públicas, e setoriais;—

Acompanhar :: desiocamento. viabiiizàr (: de'-Sérivçxivimentº do. usuária & o acessa a serviços

Propagar o respeito às diferenças e º cºnvívio social, bem como fortalecer vínculos
faniiiiareg, dentre outras.

vn .. mm DE METAS 'EâçõEís
O presente Pianº de, tiª—netas ze Ações, tem comº meta a abrangência ,de 160%. (sem) do

público alvo com“ exacução das objetivºs em apresentados de forma a prºpºrciºnar bons
resultados quando da aplicação do Recurso—oriundajdo Fundo Estaduaiª de Assistência Saciai
—- 'FEASIAita "Co.mp—i'exidade —— Piso PAC i, tendo como ºbjetº & ser—executado os seguintes

Gus—teias abaixo discriminadas:

«ª Custeio de Gastos com Pessºal, 'incziuinda: Vencimento (Saiá—rio); Adicionais
(insaiubridade; Noturnº & Pericuiosidadei; Gratificações; iãº Staiário; Férias e 1/3 de

Férias constituciºnal; Verbas Read-sérias (Saida deaSaiário; iãº Salário; Férias e 113
de Férias proporciºnaislintegrais indenizáveis; Muita Rescisória); Encargºs Patronais
(GPS; DARF; FGTSIGRE; PIS; iRRF).
«“ Custeio de Materiais: deConsun—m, induincia: [Gênerºs Alimentícios; Higienizaçãº;

Limpeza e. Material de Expediente.

v“ Custeiº de despesas com Água; Energia; Telefone.
Rua lamina Manta“, nª 205— Bairro Nossa ãenhora Aparecida—» «EcoporangálES
Tei: (27) 3755 1580— ie.—mail: casadeidascjeaa T n a hahnailmmj

M Mara.—.maammªm ºwnínamazmmmq ”
xt“ Gustaia 65351885 na prºx. de: saímºs Tm; ,_
A ªquisiçãº dºªMªtenatsda Cºnsumºeaarest » *çºdeTercems Sªfápfªºªdídª
fªdª ºrçªmentºs cºrriam praca—tua; “a. Lai Facarazl—«daalçícitaçõa—s nº 3256611393 obedecem am

' í aº aaa día san-ATL na

ºRacursa ªnuncio aº Funan Estaduai da Assistênoíaâaciaí—FE »» i , . . 1
' '[Í .Íf, a'a'tíªaírêa ele Tarifa—c ida Fºmentº-a 5317 firmªda» entre. a Gaga da

[Sacratana Macapa-. Acmstancía is,,acíal. nº: mantfeqe da R$ 155.330 (Canta &
,G—íi“ '

uem (e Nºva. Mil *e“ Sªmantª Raaís) & afiar fantasiada: am Dã (três) pªarsceíaa na vaga;—:

01—95 cíEExacuç cºmem * '
€) Wata desta propaauçâc quai seja;,“ asta—1a aa Descesac Dwersas" acíma- cascatas
devasáaar-egçaçuà caninª: dia prazº;-da 112 (frieza) masas matando—se a. Nagem-a ;pàfiír
aida compatanma _Agcgstó da Exam?» 6131346431 cam cata fim na. campªtêncía Julhº

Exercwm da 2619 aaa sar profradº cºnfºrmº ditªmes excessºs nº Tºm da
ªlªgamentº a ser firmada;

Wºman R$51.30 $$)
XR$ 32601313 _º. . __
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Tras MH a Três Mí! ºa» 'Três MB &
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l
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Declaro para os devidos lins que :) Plano de Trabalho apresentado será executado conforme
as normativas da Política de Assistencia Social.

Ecoporangel'ES, 26 de Julho de 2018

“&,“

Sónia lõleria nai-io icoli
(DRESS/ES nº 3650

à xu — DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGÁL DA IÉSWflTUlÇAOMW J
Na qualidade de Representante Legal de Organização da Sociedade Civil, Casa do idoso
São Joaquim e SantªAne de Ecoporanga/ES, declaro para os devidos fins junto a Prefeitura
Municipal de Ecoporanga/ES? sob as penas de lei, que inexiste qualquer débitº em more ou

situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou Entidade de
Administreçâa Pública Federal, Estadual e Municipal que impeça a transferência de
Recursos oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Municipio na forma do
presente Plano de Trabalho.
EcoporangaíES, 25 de .Julho de 2018
;**/.

.! ,- _,-!

Antonio

Wa Filho

res dente

”"Sim .- AFROVAÇÃO PELA ÃÓMINiSTRAÇÃO PÚBLICA MÚNICIPÁÍ.

Aprovawee o Plano de Trabalho, o qual deve ser anexado ao Termo de Fomento assinado.

EcoporangalES, de de 2018

Representante Legali'Cerimbo ,?
Rua ldalino Monteirº, nª 205 —— Bairro Nossa Senhora Aparecida — EcoporangalES
Tel. (27) 3755 1580 « e—mail' çasadaidosciecouoraiiqalããhotmailcom

