
S So Serviço de Ohras Sociøis de Tqmbuí, - S.O,S.
CNPJ / MF 44.727,824t0001_33

197 1 a 2021 - 50 ANOS DE TRABALHO PELO SOCIAL

a

Estatuto Registrado sob o n.o 6 de2210511972, no Cafiório c1a Coniarca cje Tambair
Data da fundação da Entidade 20 de dezernbro dc I 97 I

Matriculado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Est. de S. paulo - inscrìção n" 3 143
Declarado de utilidade Pública Municipal - Lei n.o 696 de ll l0gllgT2
DeclaradodeutilidadePúblicaEstadual-Autógafon."2l.909-Projero 611/g1_ Leig.257de24l03lg3
Declarado de utilidade Púrblica Federal * I)ecreto de 1610gl1997 *MI n." 16.44glg4-00
Certificado de Entidade de fins Filantrópicos e Rcgistro no Conselho Nacional de Assistência Social
CNAS Processo de n.u 28996.026327195-11 de3010411997-Resolução 059 de30104¡99j
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Socra I cle l'am bair n,o 02 cle lj I 0g lgg

PLANO DE TRABALHo 2021

¡¡NOVO OLHAR PARA A LONGEVIDADE''

ENTIDADE SERVIçO DE OBRAS SOGIAIS DE TAMBAÚ - S.O.S.
LOCAL EXECUçÃO¡ RUA SANTO ANTONIO N.. 246 - CENTRO

TEL./wHATSAppr (r9) 3623-2OZa

Se de So cict I .P réel io,, Pødre Luiz Girotti ": Rua Santo A.tttonio, n 246 - Centro- CEP: I 3.7 I 0-000 -
E -ntaì I : so s t amb au @st rn e t. c rsm. b r F one/l(ltutsApp : (I 9) 3 6 7 3 -2 07 3

Tambaú-SP s



SOS Sewíço de Obrus Sociuis de Tambaú * S.O.S.
CNPJ / Mþ- 44.727.824t000t-33

l97l a2021- 50 ANOS DE TRABALHOPELO SOCIAL

Estatutci'Registrado sob o n.o 6 de22l05ll972,no cartôrio cla Cornarca cle Tarnbaú
Data da fun{ação da Entidade 20 de dezembro de I 971
Matriculado na Secreta ria de Assistên cia e Desenvo lvim ento Socia I do Est. cle S. pa r"rlo - in scriçã o no 3 I 43
Declarado de utilidade Púrblica Municipal - Lei n.,, 696 de I I l0gll972
DeclaradodeUtilidadePúbticaEstadual*Autógrafon."2l.909'.pr.ojero 6Il19I-Leig.251de24/03193
Declarado de Utilidado Púbüca Federal - De cre ro de 161091t997 * Mi n.' 16.44g/94-00
Ccrtificado de Entidade de fins Filantrópicos e Registro no Conselho Nacional de Assistôncia Social
CNAS Processo de n.u 28996.026327/95-17 delOJoqttggT-Resolução 059 de30/04¡991
InscriçãonoConselhoMunicþaldeAssistência SocialdeTambaún.o02cle lll0glgg

a

PLANO DE TRABALHO 2021
..NOVO OLHAR PARA A LONGEVIDADE''

1. |DENT|F|CAçÃO DA ENTTDADE

Projeto: "Ñovo Olhar para a Longevidade,,

Fundo Municipal da Assistência Social de Tambaú _ FMAS
Prefeitura Municipal de Tambaú / Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de São paulo

- SEDS

Nome do Proponente:

Nome:José Luiz Furtado

Cargo: Vice-Presidente em exercício

CPF: 059.081.538-50

Função: Diretor

Endereço Residencial: Rua serafim de oliveira Neves, no 447- Jardim São Lourenço
Cidade: Tambaú UF: Sp CEp: 13.210_000

Nome do CoordenadorTécnico do projeto:

Nome: lvanete Maria de Oliveira Celestino GpF: 020.5 92.678_97
Cargo: Assistente Social - CRESS: 4g.10S

E-mail : ivanecelestino@gmail,com

Endereço Residencial: Avenida Governado r Garcez,no 10gg - santa Terezinha
Cidade: Tambaú UF: Sp
TelefoneM/hatsApp : (1 9) 3623-2073

ttl Prédio "Pødre .Luiz Girotti,, Rua Santo Anto nio, n" 246 - Centro - CEp: t 3,T I

Nome: Serviço de Obras Sociais de Tambaú _ S.O.S.

Endereço: Rua Santo Antônio, n 246 - Centro

Cidade:Tambaú UF: Sp
TelefoneMlhatsApp: (1 9) 3673-2023

CNPJ: 44.727 .824/0001 -33

CEP: 13.710-000

E-mail: sostambau@strnet,com.br

CEP: 13.710.000
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2. OBJETO

A Entidade serviço de obras sociais de Tambaú - s, o. s. tem por objeto desenvorver parcerias com a
Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, secretaria de Desenvolvimento socialdo Estado de são Paulo - SEDES e conselho Municipal de Assistência social - CMAS, para auxiliar naexecução do serviço de Proteção social Básica - serviço de convivência e Fortalecimento dos vínculos
para ldosos' em conformidade com a Resolução CNAS no. 10g de 11 de novembro de 200g, que instituiu aTipificaçäo Naôional de serviços socioassistenciais, seguindo os princípios e diretrizes. A Entidade visa aTransferência de subvenção financeira para contribuir na execução do projeto ,,Novo olhar para a
Longevidade" tendo como objetivo acolher usuários em atividades socioassistenciais de fortalecimento dosvínculos familiares e comunitários, promover atividades intergeracionais, lúdicas, socioed ucativas,
artísticas' culturais, esportivas, recreativas e de lazer, visando à autonomia, a integração social, convíviosocial' prevenção de situações de isolamento social, fortalecimento da autoestima e autoconfiança,proporcionando o bem estar físico e mental e melhor qualidade de vida, contribuindo assim para umenvelhecimento ativo e saudável.

3. JUSTIFICATIVA

A Entidade possui capacidade técnica e operacional com estrutura f ísica para o atendimento aos usuários,
conta com uma equipe técnica especializada com profissionais qualificados e capacitados e um prédio com422'55 m2 de área construída com ambientes bastante organizados e adequados para a realização dasatividades' e está em constante manutenção para sempre oferecer condiçöes especiais aos usuários. AEntidade executa o serviço de Proteção social Básica, em conformidade com a Resolução .NAS no. 109de 11 de novembro de 2009, que instituiu a Tipificação Nacionar e tem por foco desenvolver atividades que
contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e sociabilidade,promover atividades intergeracionais propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo orespeito' a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários, prevenção do isolamento social, d aexclusão e risco social, proporcionando a convivência em grupo e a valorização das experiências vividas,constituindo formas privilegiadas de expressão, interação e proteção social, estimulando aspotencialidades' as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, e as condições de escolhere decidir' oportunizar acesso às informações sobre direitos e sobre a participação cidadã e prevenir a

\
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institucionalização do idoso. As profundas transformaçõ es pela mudança no perfil etário da nossa
população trazem desafios à sociedade, onde tudo deve ser repensado, demandando uma maior atenção
das políticas públicas para essa parcela da população cada vez mais significativa. Diante dos desafios que
caracterizam o processo de envelhecimento, surge à necessidade de propiciar aos idosos uma melhor
qualidade de vida' com ações para que as pessoas idosas participem de acordo com suas necessidades,
desejos' capacidades, trabalhar a independência e dignidade dos cidadãos idosos para um envelhecimento
ativo com objetivo de aumentar a expectativa de uma vida saudável e a qualidade de vida para as pessoas
que estão envelhecendo, permitindo que elas percebam seu potencial para o bem físico, propiciando
proteção' segurança e cuidados adequados, com isso tornando-os mais independentes na realizaçäo das
atividades da vida diária' A fim de alcançar esses obietivos serão eraborados trabalhos manuais, atividades
físicas' culturais' recreativas e de lazer, bem como compras de materiais para oficina de artesanato, taiscomo: linhas' tecidos para bordar, toalhas e materiais diversos para o artesanato, também compras deprodutos químicos para a piscina aquecida para manter a qualidade da água, despesas com recursos
humanos' tariias de energia elétrica, encargos sociais, prestadores de serviços, mão de obra para
manutenções e também despesas de custeio em geral para merhoria dos serviços prestados para os
usuários cadastrados na Entidade serviço de obras sociais de Tambaú - s.o.s. portanto a Entidade
busca unir forças com o Município, através do Fundo Municipal de Assistência social, secretaria Estaduala de Desenvolvimento social do Estado de São Paulo - SEDES e conselho Municipal de Assistência social,para fortalecer a atuação e os desafios na prestação de serviços socioassistenciais, desenvolvendoparcerias com uma gestão tripartite (Governo Municipal, Governo Estadual e Entidade), visandosubvenções financeiras para complementar os recursos próprio para executar o projeto e manter todas asaçöes já existentes' uma vez que a crise econômica que o país atravessa devido à pandemia docoronavírus (covlD-19) ocasionou grandes impactos financeiros na Entidade, as doações caíram muito eas promoções e eventos estäo suspensos' sendo estes uma fonte importante de arrecadação de recursosda Entidade' Diante da pandemia do coronavírus (covlD-19) a Entidade seguirá u, nårr* sanitárias

estabelecidas e as recomendações das autoridades, onde as atividades poderäo ser executadas namodalidade presencial ou de forma online, através da plataforma virtual na página do Facebook da
Entidade.
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4. OBJETIVOS

' Realizar atendimento de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários aos usuários da
Entidade e da comunidade, através de atividades que contribuam no processo de envelhecimento
saudável, desenvorvimento da autonomia e da sociabiridade;

' Estimular o desenvolvimento das potencialidades, artísticas, culturais, esportivas e de lazer;
' Aprimorar a Entidade para o idoso no aspecto emocional e afetivo, solidão, desrespeito e

abandono;

Garantir aquisições progressivas de acordo com o seu ciclo de vida, com vistas ao alcance de

a

¡

altern ativas eman cipatórias;

' lncentivar a prática de atividades que melhoram a qualidade de vida da terceira idade, com
trabalhos manuais, atividades f ísicas, esportivas e de razer entre outras;

' Combater a ociosidade colaborando para um processo de envelhecimento ativo, saudável e
autônomo;

' ' Propiciar vivências que valorizem as experiências e que estimulem e potencializem as
condições de escolher e decidir, contribuindo para o desenvorvimento da autonomia e protagonismo dos
usuários, forTalecendo o respeito e a solidariedade;

' Estimular o idoso e sua efetiva participação visando sua integração e exercício da cidadania;
' Promover o acesso aos serviços socioassistenciais;

' contribuir no processo de envelhecimento ativo e saudável;

' Assegurar espaços de encontros intergeracionais de modo a promover a sua convivência
ïamutar e comunitária;

' Prevenir as situações de isolamento social, exclusão e risco social;

' Detectar necessidade e motivações e desenvolver potenciaridades e capacidades para novos
projetos de vida;

Estimular o desenvolvimento individual e coletivo do idoso na sociedade;'lncentivar 
os idosos a manter em sua rotina atividades sociais, através do trabalho em grupo;

Promover a participação do grupo da terceira idade em atividades sociais, culturais e artísticas;
Desenvolver parcerias com os setores Públicos e privados para promoção humana das
pessoas, proporcionando melhoria na qualidade de vida;

Prédío "Padre.Luiz (;¡rotli": Rua Sanlo Antôttio n" 24ó - Cenrro * CEp: t 3.7 t

I {
I

I

t

d,Sede

E-muil : sost anb a u @strn e t. co tn.br Fone/WltutsAlt¡t: (l 9) 3673-2073
0-000 - Tantbaú-SP

5

V



S o s Senþo de Obras Sociøis de Tømbøú - S.O.S.
CNPJ / MF 44.7 27 .824 t000 t -33

l97l a,2021 - 50 ANOS DE TRABALHO PELO SOCIAL
¡ Estatuto Registrado sob o n.o 6 de22l05ll972,no Cartorio cla Comarca cle Tarrlbairr Data da fundação da Entidade 20 de clezernbro cle I 971

' Matriculadona secretaria de Assistência e l)eserrrrolvinrento social do Est. de S. paulo - inscdção no 3143¡ Declarado de utilidade pública Mu'icipal - Lei n.u (r96 de I r /0glr97zr Declaradode utilidadePúblicaEstadual*Autóp1afo n.'21,909-projero 6tIlgI*Leig.25jde24/03193¡ Declarado de utilidade Pública Fedcral - Decrero de 16/091199i _ lÿ.I n.. 16.44g/94-00I 
!-e1ti!cado de Entidad:1:-f*l Filantrópicos e Regist.o no conselho Nacional de Assisrência socialCNAS Processo de n.u 28996.02632116541 de3070411997 - Resolução 059 de 30/04il991

' Inscriçãono conselho Municipalcle Assistência Socialde Tanrbaún.o02 cle l7l0g/c)g

Promover viagens c turais e enconlros reg onais, contribuindo para a sua autonomia,
assegurando um envelhecimento ativo saudável. Para isso conta com a contribuição do transp orte do

e

Município (ôn bus, micro-onibus, vans e carros) de acordo com a disponibilidade do setor d transporte e

¡
u

e
do Município

5. DIAGNÓSTICO

o envelhecimento é um processo natural de todo ser humano e a tendência de crescimento dessa parcela
da população é nítida nas ultimas décadas, a estimativa é que em 2025 o Brasil seja o sexto país mais
envelhecido do mundo, portanto é necessário uma sensibilização da sociedade para que reconheça a
velhice como uma etapa da vida que requer a efetivação de direitos sociais específicos, bem como a
manutenção da autonomia e da cidadania do idoso. Dentro deste contexto é preciso oportunizar a
ocupação do tempo livre com ações significativas que aproximem o idoso à participação social, resgatar e
valorizar o papel social do idoso, seus saberes, experiências e vivências, combater o isolamento e a
depressão' incentivar a socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e garantir aprática de atividades físicas regulares e moderadas, com isso retardando os declínios funcionais e
diminuindo o risco de quedas' Através das técnicas de artesanato desenvolver as habilidades manuais e
estimular de forma permanente as capacidades mentais, a percepção e a memória, desta forma

^ promovendo o bem estar f ísico e mental da populaçäo idosa.

6. METAS

Proporcionar aos idosos "terceira idade", opções de praticar atividades esportivas, recreativas, culturais ede lazer em um espaço apropriado, materiais condignos, com profissionais habilitados e qualificados,
visando a inðlusão social e a autonomia do idoso para que seja capaz de cuidar de si próprio,
proporcionando uma melhor qualidade de vida.

6.1. METODOLOGIA

o projeto será desenvolvido com ações diretas, por meio de atividades socioassistenciais de fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários, atividades intergeracionais, lúdicas, socioeducativas, artísticas,
culturais' esportivas, recreativas e de lazer, visando à autonomia, a integração social, convívio social,
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prevenção de situações de isolamento social, f ortalec mento da autoestima e autoconfiança,
proporcionando o bem estar físico e mental e melhor qualidade d vida, contribuindo assim para um

at vidades que, rearizadas continuamente, contribuem para um processo de desenvolvimento saudável, de
ampliação da autonomía e sociabilidades, contempradas nas seguintes oficinas descritas abaix o

6.2. ESTR.ATÉGAS DE AçAO - DAS OFICINAS OFERECIDAS

ATIVIDADES ARTESANAIS

envelhecimento ativo e saudável. para alcance d AS ações propost , serão desenvolvidas diversasas

"Padre Luiz Girotti": Ruø Santo Anlonio, n" 246 - Centro - CEp: t 3

a

Esta oficina s-çrá desenvolvida por uma monitora capacitada, visando estimular as capacidades mentais, apercepção'' a memória, as habilidades manuais e a sensibilidade, através do aprendizado ea prática denovas técnicas e habilidades' Por meio de diferentes técnicas artesanais são confeccionados váriostrabalhos de bordado, pintura em tecido, patchwork e biscuit, sendo uma ótima oportunidade para osusuários expressarem e descobrirem suas aptidões, aprimorar ideias, exercitar a mente e prevenir problemasde memória' -o artesanato trabalha com momentos de introspecção, concentração cognitiva e motora ereflexão' estimula a coordenação, previne ou evitam o agravamento de perdas ou reduções comuns aoenvelhecimento' trás convivio em grupo e interatividade, melhora também o humor e afasta o isolamentot-' social' sendo uma grande ferramenta para o fortalecimento dos processos de socialização e inclusäo.

HIDROGINÁSr¡CAa

Esta atividade será desenvolvida por profissionais capacitados e qualificados, em piscina aquecida e coberta,adaptada para o atendimento aos usuários, através de exercícios que melhoram a flexibilidade, fortalece eaumenta a' resistência, atenção, concentração, equilíbrio, memória, cooperação, integração, visando odesenvolvimento da autonomia, é uma atividade divertida onde pessoas tímidas podem se favorecer destetipo de interação' se soltar mais e até eliminar a inibição , foratudo isso, os exercícios aquáticos sãoagradáveis' eficazes, estimulantes e seguros, é uma ótima opção para um estilo de vida saudável. Asatividades físicas regulares e moderadas na Terceira ldade podem retardar declínios funcionais contribuindo
para que o idoso seja capaz de cuidar de si próprio.
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Matriculadona secretaria de Assistência e Desenvolvimento social do Est. de S. paulo - inscrìção no 3143Declarado de utìlidade pública Muuicipa r - Lei n.o 696 de 1r /0gñg72
DeclaradodeutilidadePúbticaasta¿uat-A'tógrafon,o 2l.g0g*projeto 611/gI*Lejg.25jde24103/93Declarado de urilidade pírbrica Federal - Decreto de 16109/rggj _ Mi n;, 16.44g194-00ce'tificado de Entidade dclins Fila.trópicos e Rcgistro no consenio Nacional de Assistôncia SocialGNAS Processo de n'u 28996.026321ôs-n ie-so/04/1gg7 -Resolução 059 cJe 30/04/1gg7InscriçãonoconserhoMunicþaldeAssistência 

SociartieTambaírn.o02cre r,rr0g/gg
a

a NATAçÃO.ADULTO

Esta atividade será desenvolvida por profissionais capacitados e qualificados, em piscina aquecida e coberta,adaptada para o atendimento aos usuários, proporciona flexibilidade, melhora na circulação, postura,capacidade aeróbica' contribuindo para a autonomia dos usuários. É um esporte sem impacto para todas asidades, contribuindo para que o idoso seja capaz de cuidar de si próprio.

ACADEMIAa

Esta atividade será desenvolvida por profissionais capacitados e qualificados, realizada em uma sala própriapara exercícios físicos' que contém bicicletas ergométricas, esteiras, simulador de escadas, plataformas
vibratórias 

'e aparelho de musculação quatro estaçöes. os exercícios nestes aparerhos visam o aumento damobilidade' agílidade' flexibilidade, melhora o equilíbrio e a coordenação nas atividades diárias, melhora dohumor' da autoestima' da autoconfiança, da autonomia e favorece a socialização, contribuindo para que oidoso seja capia de cuidar de si próprio.

GRUPO DE UVÊNCIAa

Este trabalho será coordenado por uma Psicóloga, através da realização de encontros semanais, comabordagem de temas de interesse dos idosos preferencialmente pela "Arte,', permitindo assim que o usuárioz-' se sinta um criador, participativo e produtivo, com o objetivo de desenvolver as habilidades psicomotoras,
intelectuais e a interação do grupo' busca a autonomia do individuo, possibilitando sua relação com asinstituiçöes sociais, valorizar suas vivências e promover a convivência comunitária e o exercício dacidadania, tornando-se um rugar de convívio e de trocas sociais.

. FORTALECIMENTO DE VíNCULOS ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE INTERAçÃO
Este trabalho será coordenado por uma Psicóloga e uma Assistente social, onde são desenvorvidasatividades de interação entre os usuários, visando valorizar as experiências vivenciadas no meio sociar,estimular e orientar os usurários na construção e reconstruçäo de suas histórias, desenvolver o sentimentode pertença e de identidade, fortalecer os vínculos familiares, incentivar a socialização e a convivência
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lg71 a20zI - 50 ANOS DE TRABALI{O PELO SOCTAL
EstatutoRegistradosobon.o 6de22/05rl972,nocartortocracoruarc¿rcreTar¡baír
Data da fundação da Entidade 20 de dezernbro dc I 97 I

Matriculado na secretaria de Assistência e f)esenvolvimento social do Est. cle S. paulo - inscrição no 3 143Declamdo de utilidade pública Municipal - Lei n.., 6g6 cle r 1rlsil972
Declaradodeutilidade Pública Estaclual*Autóg;ra.fon."21.909 - pro.jero 6rr/gI^ Leig.257 de24/03/g3Declarado de urilidade pública Federal - Decreto de 16/09/1997 _MJ n., 16.44g/94_00certificado de Entidadedehns Filantrópicos e Registro no conselho Nacio'al de Assistência SocialCNAS Processo de n'u 28996.026321rjs-tl a,e-zútocttsgz-nrr"r,rçåä059 de 30/04/rgg7Inscriçãono Conselho Municìpalde Assistência Soc.ialde Tambaún .o02 cie l1/0glgg

CNPJ / MF 44.127.824t0001-33

lver as capacid ades e poten cialidades, com vista ao alcance
g

Girotfi" : Rua Santo Anlo ¡1lo, tl 246 - Centro * CEP: t 3.7 t 0-0

comunitária, desenvo

RECREAçÃO E LAZER

de alternativas
emancipatórias, através de atividades de inte ração, permitindo ao doso sair do isolamento social

o

As atividades são adaptadas e orientadas por profissionais capacitados e qualificados, possibilitando aintegração' Proporciona hábitos saudáveis, bem estar e convívio social, divertimento, descontração,percebendo que são importantes e capazes, resgata o brilhantismo da vida da autoestima e autoconfíança,
com isso o idoso consegue sentir-se melhor, deixando de lado o sentimento de incapacidade e solidão.

PASSEIOSa

os passeios têm por objetivo fins socioculturais, com destinos às cidades turísticas, proporcionando novasvivências e experiências, conhecer novos ambientes, possibilitar aos usuários lazer, entretenimento ecultura' os passeios' visitas e jogos serão agendados no decorrer do ano e para a rearizaçãodestes aEntidade conta com a contríbuição do transporte do Município, como veículos, ônibus, micro-ônibus ouvans, de acordo com a disponibiridade do setor de transporte do Município.
obs': os passeios e/ou visitas serão agendados no decorrer do ano.

TRANSPORTE

A instituiçäo d-isponibilizará com veículo próprio transporte diário aos usuários que não possuem condiçõesde se locomoverem até a Entidade para a realização das atividades, visando o bem-estar e a inclusão sociale também ôontará com a ajuda da Prefeitura de Tambaú de acordo com a disponibilidade, na utilização dotransporte da municipalidade para viagens culturais, dentro e fora do município, tais como: jogos, lazer,apresentações e participações em eventos, reuniöes, entre outros.

ALIMENTAçÃOa

serão oferecidas alimentações aos participantes no periodo da tarde, sendo servidos aos usuários lanchesvariados' sopas' café' chá, suco òu refrigerante, para complementar a alimentação, pois muitos idososmoram sozinhos e muitas vezes não se alimenta bem.
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S o Sewíço de Obrøs Socíøís de Tømbaú - S.O.S.
CNPJ / MF 44.727.824t0001-33

l97l n2021 - 50 ANOS DE TRABALHO PELO SOCIAL

EstatutoRegistradosobon,o 6de22105/I972,noCartotjoclaComarcacleTarnbair
Data da fundação da Entidade 20 de ciezenrbr.o cie I 971
Mat[iculado na secretaria de Assistência e Desenvolvimento social do Est. de s. paulo - inscrição no 3143
Declamdo de utilidade pública Mu'icipa I - Lei r.r..' (tg 6 de I 1 I 0g I 1 97 2
DcclaradodeutilidadePúblicaEstadual-Autógafon."2i.909*projero 6Il/g1*Letg.25lde24/03/93
Declarado de utilidade pública Federal - Decrero rle 16109/1997 -MÍ n.' r6.44g/94-00
Certificado ile Entidade !9fins Filantrópicos c Rcgistro no conselho Nacional de Assistêncìa SocialGNAS Processo de n.u 289 9 6.02 6327 I ci 5 -l'l de 3 07 04 I 1997 - R eso luçà o 0 5 9 de 3 0 I 0 4 I I 9 91
Inscrição no conselho Municipal de Assistência Soc.ia I de'fa m bair n.o 02 cle I 1 l0g lgg

6.3. PLANO DE APLTCAçÃO - CRONOGRAMA DE EXEC uçAo FTNANCETRA
os recursos financeiros a serem repassados mensalmente pelo convenente serão utilizados para aquisição
de materiais de consumo em geral, serviços de terceiros e folha de pagamento e encargos, para que os
objetivos e metas previstos neste Plano de Trabalho sejam plenamente alcançados.

S

a

NATUREZA DA DESPESA/ESPEC| FtCAçÃO TOTAL ANUAL
Transfeiência de Recurso Estadual R$ 21.181,95

META MËS 1 M 2 M 3 M 4 M S5
Atendimento 4.236,39 R$ 4.236,39 R$ 4.236,39 R$ 4.236,39 R$ 4.236,39-

Recursos Humanos / Materiais de Gonsumo necessários para a
execução do Projeto / programas / Atividades / valores Estimados

pecifica das espesas

Estadual(Rg)

urso Total

(R$)

¡¡oporcionais, horas extras, gratificações, verbas rescisórias, impostos,
- ,missão de funcionários, contribuições sociais e sindicais, FGTS,

encargos sociais e demais

pagamentos de s 3os o S

imposto de

encargos.

renda, encargos trabalhistas,
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

pagamento de escritório de contabilidade/contador, água, transporte e
fretamento de ônibus, combustível, arimentação, materiar de escritório,
produtos químicos para a piscina como: cloro, barrilha, clarificante, limpa
bordas, álgida de choque e de manutenção, controrador de pH entre
outros, equipamentos para natação como: frutuadores, pranchas, rona de
cobertura da piscina, etc., utensílios domésticos, pagamento de prestação

e consumo, material de higiene e
energia elétrica, telefone, internet,

limpeza, materiais de artesanato,

material d

R$ 2.836,39 R$ 2.836,3e
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Serviço de Obras Sociuis de Tømbetú - S.O.S.
cNPJ / Mtì 44.727 .82410001-33

l97l a2021- 50 ANOS DE TRABALHO PELO SOCIAL

o Estatuto Registrado sob o n,o 6 de22l05l19'12, no Caftorio da Comarca de Tambaú
o Data da fundação da Entidade 20 de dezembro de 1971
o Matriculado na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Est, de S. Paulo - inscrição no 3 143
o Declarado de Utilidade Pública Municipal - Lei n.o 696 de 1110811912
¡ Declarado de Utilidade Púrblica Estadual- Autógrafo n," 21,909 * Projeto 611l9l -l,ei 8.257 de24103193
e Declarado de Utilidade Pública Federal - Decreto de 1610911997 - MJ n." I 6.448/94-00
r Certificado de Entidade de fins Filantrópicos e Registro no Conselho Nacional de Assistência Social

CNAS Processo de n.o 28996.026327/95-17 de 301041997 - Resolução 059 de 3010411991
o Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Tambaú n." 02 de 17109199

de serviços, manutençäo de equipamentos em geral e do prédio,

aquisiçäo de equipamentos e materiais permanentes

TOTAL R$ 4.236,39 R$ 4.236,39

Total Geraldo Projeto: R$ 21.181,95 (vinte e um mil, cento e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos)

6.4. RECURSOS HUMANOS (MENSAL)

DETALHAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS PAGOS COM RECURSOS DO CONVENIO
PARA EXECUçÃO DO PROJETO

QTDE Previsão de pagamento de recursos humanos: salário, 130 salário, férias,

etc.

Salário Mensal

(R$)

01 Assistente Ad ministrativo R$ 1.400,00

6.5. RECURSOS HUMANOS ENVOLV]DOS NO PROJETO

Qtde Cargo/Funçäo Escolaridade Carga Horária Semanal

01 Coordenadora / Assistente Social Ens. Superior 30 horas

01 Diretora / Psicóloga Ens. Superior 30 horas

01 Assistente Admi nistrativo Ens. Superior 30 horas

02 Professores de Educação Física Ens. Superior 30 horas

01 Motorista Ens. Médio 10 horas

01 Monitora de Cursos Ens. Médio 20 horas

01 Recepcionista Ens. Médio 30 horas

02 Serviços Gerais Ens. Médio

01 Manutençäo de Piscina Ens. Médio

30 horas

10 horas

6.6. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES - DIAS E HORARIOS DOS ATEND]MENTOS

ATIVIDADE DIAS DA SEMANA
\

HORARIOS

Sede Sociul Prédio "Padre Luiz GiroÍÍi": Rua Santo Antônio, no 246 - Cenrro - CEp: t 3.710-000 - Tsntbali-Sp
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S o T Sewiço de Obrøs Sociøis de Tumbuú - S.O.S.
CNPJ / MF 44.7 27.824t0001 _33

1971 a2021 - 50 ANOS DE TRABALHO PELO SOCIAL
¡ Estatuto'Registrado sob o u.o 6 de22l05l1972,noCart"orio cia Co'rarca cle Tarnbailr Data dafundaçãodaEntidade20dedezenlbrode l97l¡ Matriculado na secretaria de Assistência e Desenvolvimento social do Est. de s. paulo - inscrìção n" 3143' Declarado de utilidade púbrica M'rricipar - Lei n.,,696 de r1/0gr1g72o DeclaradodeutilidadePúbücaEstaclLral.-Autógrafort,"2l.g0g-projeto 

611/gI-Leig.251de24/031g3¡ Declarado de utilidade Pirblica Fedsral - Decreto c1e 16/0gl1gg.7 -.MI n., l6.44glg4-00o certificado de Entidad:9:Iyl 'Filantrópicos e Rcgisrro no conselho Nacio'al de Assisrôncia socialcNAS Processo den.u 28996.026327/;5.]-7 deloToqttssz-Resoh,cào0-59 de30/04/1g91
' Inscriçãono Conselho Municipalde Assistência Socialde Tambaírn.o02 de l.l/0glgg

Atividades Artesanais Segund a a quinta-feira 13h:00

Hidrogi nástic_a Segund a a sexta-feira 07h:00; OBh:00; 1 0; 17h:00 e 1Bh:004h:00; 15h:0

Natação (Adulto) Segunda a quinta-feira 13h:00
ô unda a qui etra :00; 0 oo; 1 0000 00 0 0

erça-fe 0às 1 301

Fortalecime nto de

Vínculos
Mensal Com horário a combinar - sem d ia da semana definido

Recreação eLazer Mensal A partir das 13h:00-semdiad a semana definido

Passeios Mensal - sem diaoa a semana dh
o

Alimentação Diária '15h:00

ransporte de Usuáriosï
a a quinta-f eira

e finais de semana

De segund

casa) - Viagens com horários a combinar

12h:30 (buscar participantes) e 1 6h 00 (retorno para

rupo de a

^. 
6.7. AQU|S|çöES DOS USUÁRtos
¡ Busca espontânea, encaminhamentos pela rede pública e socioassistencial.

6.8. RECURSOS MATERIAIS

' os materiais permanentes necessários para o desenvolvimento dos serviços prestados pela lnstituição
são: mesas, cadeiras, armários, computadores, equipamentos eletrônicos, ventiladores, ar-condicionado,
utensílios para cozinha, material de limpeza e higiene, materiais de escritório, material de artesanato, entre
outros.

6.9. TRABALFTO SOCTAL ESSENCTAL AO SERVTço

' Acolhida' cadastros informatizados, orientações e informaçöes, eraboração de relatórios e prontuários,
realização de visitas domiciliares, defesa e garantia de direitos, dentre outros conforme a demanda.

Préclío "Padre Luiz Girotti": Ruu Sanlo An ton io, tto 246 - Centro- CEP: I 3.7 I
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S o T Serviço de Obras Sociøis cle Tømbctú - S,O.S.
CNPJ / MF 44.7 27 .824 t000 t _33

1971 a2021 - 50 ANOS DE'IRABALI{O PELO SOCIAL
Estatuto Registrado sob o n.o 6 de22r05r1972,no cartórìo cla comarca cre Tambail
Data da funclação da Entidade 20 de dezernbro de I 971
Matriculado na secretaria de Assistência e f)esenvolvin, ento Social do Est. de S. par-rlo - inscrìção n" 3 143Declarado de utilidade pirblica Munici¡rar - Lei rr.,,ó96 de r r r0gil912
DeclaradodeutilidadePúbücaEstadual-Autógafon."21.g0g*pr.ojero 

6lllgI*Lejg.257d,e24/03/g3Declarado de utilidade pirblica Federar - Decreto de r6/09lrggj _MI n;, 16.44g/94_00Certificado de Entidadede 
^fins 

Filantrópicos e Registro no conselho Nacio'al de Assistôncia socialGNAS Processo de n'u 28996.026321t:is-tl aesoToqnllz - nesor'çàã 0ss de 30/04/t()97Inscriçãono conselho Municipalcle Assistência socialtle Tambairn.o02 cle lll0gl()g
a

6.10. ARTTCULAçÃO EM REDE

os serviços serão desenvolvidos em redes com a coordenadoria Municipal de Assistência social
I

6.1I. AMBIENTE FíSICO

Para o atendimento aos usuários, em especial os idosos, a lnstituição conta com um prédio cedido pela
Paróquia santo Antônio, com Escr¡tura Pública de comodato, com 422,ssm2 de área construída, divididosem: recepção; sala de laborterapia; sala de cultura e artes; sara de informática; sala de atividades;
banheiros; escritório; sala de reuniões; cozinha e refeitório; dispensa e lavanderia; salas de atendimentos
individuais (sendo uma da Assistente social e uma da coordenadora); piscina e vestiários e sara deexercícios f ísiðos.

6.12. VIABILIDADE

A Entidade atua no segmento social há 50 anos e no projeto idoso há 30 anos, oferecendo o serviço daProteçäo social Básica' Está devidamente estruturada com toda a documentação exigida pelos órgãospúblicos' está dentro das normas vigentes da assistência social, tendo comprovada atuação na área socialcom serviços de qualidade, conta com uma infraestrutura operacionar adequada com profissionais
qualificados e capacitados para atender os idosos "terceira idade" e garantir um espaço permanente,

'-' compartilhar novas idéías, aumentar a motivação dos idosos, reforçar os laços de amizades, trabalhar aindependência e participação oferecendo a oportunidade de conviver em sociedade. portanto a viabilidadepara o Municípío desenvolver parceria com a Entidade é pela rerevância e competência comprovada deatuação nesse segmento, pois as Entidades trabalham para aumentar a eficiência, ajudam a criar redes deconhecimento e de açÕes com flexibilidade e dinamismo, e também por se tratar de Entidade filantrópica,
sem fins lucrativos o que possibilita algumas isenções de contribuições sindicais. conta com a participação
de voluntários'e com a sociedade civi,l o que contribuinos custos do projeto. Na expectativa de garantia deacesso às atividades que propiciem qualidade de vida, propomos a execução do projeto que vem deencontro às necessidades desta demanda, enquanto instrumento de relevância para melhoria dos serviçosprestados' e consequentemente melhoria da qualidade de vida dos cidadãos Tambauense.

7. RESULTADOS DO PROJETO

Prédio'(Padre Luiz Giro tti": Ruu Sunlo Antonio It 246 * Centro - CEP: I3.Z l
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S o S Servíço de Obrøs Sociais de Tømbaú - S.O.S.
CNPJ / MF 44.727.8241000t-33

1971 a2021- 50 ANOS DE TRABALI{OPELO SOCIAL
¡ Estatuto Registrado sob o n.o 6 de2210511972, no Cartório cla Comarca cle Tanbaúr Data da fundação da Entidade 20 de rleze r¡bro de I 971¡ Matriculado na sectetaria de Assistência e Desenvolvinrento social do Est. cle s. paulo - inscrìção no 3 143¡ Declarado de utilidade púbrica Municipal - Lei n.o 696 de r r /0g/rg72r DeclaradodeutilidadePúblicaEstadual-Autógrafo n."2l.g0g-pr.ojeto 6Illgl*Lejg.257de 241031g3r Declaradodè utili¿adc pfiblica Feder.al - I)ecrero de r6r09ilg97 _MJ n.,, r6.44g/g4_00
' certificado de Entidad! 9:-ftt Filantrópicos e Rcgisrrc no conserho Nacional dc Assistência SocialGNAS Processo den.u 28996.026321ris¡I ¿eZO¡OCIlgq7-Resolucão0.59 de30I04IIc)g]
' Inscriçãono Conselho Munic.ipalde Assistêncía Socialde Tarnbairn.o02 cle lll0glgg
¡MPACTO SOCIAL ESPE RADO GERAL

' Novas-parcerias e convênios com o poder púbrico e privado;
. Melhoria das condições de sociabilidade;

' Redução e prevenção de situações de isoramento sociar;. lmpacto social;
. Elevação da autoestima;
. Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais;
. Prevenção da ocorrência de riscos sociais;

' Melhoria na quaridade de vida dos usuários e famírias;

' Os resultados a serem alcançados são a efÍcácia, ef iciência e efetividade;
' os resultados seräo auferidos através de pesquisas com questionários de avaliaçäo do projeto com
os usuários (as) e os benef ícios alcançados.

8. PRoDUTOS E PLANO DE DtsTRUtBUtçÃo
GARACTERíSilCe DA popuLAçÃo ATENDTDA
Área de atiração: Assistênciae Desenvorvimento sociar e comunitário
Regime: Aberto

,o Horário de Atendimento: De segunda a sexta-feira, das Ozh:00 às 1Bh:00
Horário de Administração: De segunda a sexta-feira, das 12h:00 às 17h:00
Período de execução: s (cinco) meses podendo ser prorrogado
Gênero: Ambos os sexos

Abrangência: Atender azona urbana e rurar do município de Tambaú
Finalidade do convênio: Transferir subvenção Estadual da secretaria Estadual de Desenvolvimento
social do Estado de são Paulo - sEDs, do Fundo Municipal de Assistência social - FMAS, conselho
Municipal de Assistência social - CMAS, para aexecução de serviço de convivência e Fortalecimento de
vínculos para. ldoso, auxiliando no custeio e manutenção das atividades oferecidas para os usuários
cadastrados da Entidade serviço de obras sociais de Tambaú - s.o.s.
Público alvo: ldosos em regime aberto

Número de cadastro: 60 (sessenta) usuários Ý
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S o S Sewiço de Obras Sociøis de Tømbøri _ S.O.S.
CNPJ / MF 44.7 27 .824 t000 I _33
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1971 a20zt - 50 ANOS DE TRABALITO PELO SOCTAL
Estatuto Registrado sob o n.o 6 de22r05Ã9'r2,rrc cartlrio cra comarsa cre Tarnbair
Data da fundação da Entidade 20 de dezembro de I 971
Matriculado na secretaria de Assistência e DesenVolvimento social do Est. de s. paulo - inscrìção no 3143Declarado de utilidade púbrica Mu'icipar - Lei rr.u (196 de 1r r0gilg72
Dcclaradodeutilidade Pública Estaclual*A'tógrafo n."21.909* projero 6rugl*Leig.257 de24/03193Declaradodeutilidadepú¡blicaFedsr.al-Dccrero rlet6l0g/1997*MJ,..,r6.44g/94-00
ce rtificado de Entida de dc^fins Fitantrópicos e Rcgistlo no conselho Na cion a I d c ¡\ssrstên cia S,cia IGNAS Procèsso de n.u 28996.026321tis-ll aenJoqttggT - R;sohrçao 0ss de 30/04/1991Inscriçãono Conselho Municipalde Assistência Socialde Tambaírn.o02 de lj/0glgg

Número de capacidade: 288 (d uzento s e oitenta e oito) pessoas

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

o valor a ser repassado ao serviço de obras sociais de Tambaú - s.o.s. é de R$ 21.181,g5, onde suaexecução se iniciará a partir da liberação e transferência do valor na conta bancária da lnstituição, tendopor base um período de cinco meses,

10. PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DE EXECUçÃO DO PROJETO

Trata-se de um Projeto, po ftanto está suj eÍto a mudanç as no decorrer d e sua execução

"Pødre Luiz Gírotti,' : Rua Sqnto Antônio, tt
o 246-Centro-CEP: I3.7I

&,
d

apas de Execução s
lco -Cron ograma as Açöes a serem desenvolv

no o 2021 - crnco meses

ES A SEREM DESEN VOLVIDAS Mês I Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5
Atividades artesanais

X X X X X
Hidroginástica

X X X X X
Grupo de ncta

X X X X X
ação e r

X X X X X
mento de vínculosFortaleci

X X X X
Passeios

X X X X X
nansporte de usuáriosT

X X X X
Alimentação

X X X X X
de urpen

X X X X X
Compras de Materiais X X X X X
Prestação de contas

X

Sede Socíøl Prédio
E-ntail: so,çtanbau @t¡ rnet.cont.br Fone/lyhutsApp: (l 9) 3673-2073
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S o S Serviço de Obrus Sociais de Tambaú _ S.O.S.
(INPJ / MF 44..t27.824/000r-33

1971 a2021 - 50 ANOS DE TRABALI{O PELO SOCIAL

a

Estatuto Registrado sob o n.o 6 de22r05rr972,no cartório .ra comarca cle TarnbairData da fundação da Entidade 20 dedezenrbro de I 971
Matriculado na secretaria de Assistência e Desenvoìvirnento Social do Est. cle s. paulo - hscrição n" 3143Declarado de utilidade púbrica Municipar - Lei n.. 696 de 1r /0g/1gr2
Declaradodeutilidade Pública Bstaciuat-Autógra.fo'-o 2l.g0g.- pro,jero (trIr()r- Lei g.257 de24r03r93DeclaradodeutilidadepúbricaFedcral-D.creto 

de16/09/It)97.-MJ'.,,r6,44gr94-00
certificado de Entidade defins Filantrópicos e Registro no consclho Nacio¡rar dc Assistência Socia lCNAS Processo de n'u 28996.026321rjs'-ll i"lot04/tggl -Resolução 059 de 30/0411gg1Inscrição no conselho Municþarde Assistência Sociar de Tambaún.o02 de 17/0g/gg

1 1. AVALTAçAõ DO PROJETO

A ferramenta de avaliação do projeto será pelo monitoramento do controre de frequência e rista depresença de participação nas atividades, portanto a assiduidade desse modo poderá ser identificada pelosresultados' inclusive eventuais dificuldades, sendo feita uma avaliação geral no final do projeto que será
,-À constituída por técnicos da instituição (Assistente social), contribuindo assim com a efetividade e a eficáciado serviço prestado.

12. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Tambaú, 23 de jutho de 2021.

fr-,,rh*-c0e{4$lt.^
4-vanete Maria de Oliveira Celestino

Assistente Social

CRESS: 48.10S

.Luiz Girotti ": Rua Santo Anlonio, n" 246 - C'entro - CEP: 1 3.7 1 0,

J Lu uftado
Vice-P ente em Exercício

RG: 18.072.949-1

Prédio uPødre

@
(

Sede Sociul
E-n¿øil: so,rlarnltu u(a)s lt.n et.c.r¡nt.ll" Fo ne/lvlm ts,'lpp : (l 9 ) 3 ó7 3 -2 0 7 3
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