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com as medidas sugeridas, tendo a necessidade de prevenção e isolamento das

pessoas faz-se necessária a celebração de parcerias onde esperamos contribuir para

preservar a saúde dos idosos do Lar São cristóvão e evitar ao máximo qualquer forma
de contágio e disseminação do vírus.

I\'_ OI]JETIVOS:

1.l.OBJETIVO GERAL

Promover a prevenção e evitar a transmissão do COVID 19.

4.2-OBJETIVO ESPECÍFICO:

o Melhorar a qualidade de vida da população idosa;

r Acolher pessoas idosas, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim
de garantir proteção integral, assegurando-lhes direito.

r Acolher pessoas idosas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados;
o Proporcionar espaço adequado para o distanciamento e o isoramento sociall
o Promover o envelhecimento ativo e saudável _ bem-sucedido:

o Acolher e garantir proteção integral;

o Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência,
violência e ruptura de vínculos;

o Restabelecer vínculos lamiliares e/ou sociais;

o Possibilitar a convivência comunitlíria;

o Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do sistema de
garantia de Direitos e às demais políticas públicas e setoriais;

o Proporcionar um envelhecimento mais longo e saudável;

o Promover a convivência
dependência;

mista entre os residentes de diversos graus de
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V. METAS/ PRODUTOS/RESULTADO ESPERADOS

VI - OBJETO DA PARCERIA

Financiamento das melhorias da instituição, no que se refere ao pagamento de Material
Permanente, Material de consumo, Material de construção e Mão de obra, mediante a olerta de

serviços socioassistenciais continuados de proteção social Especial de Alta complexidade

Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas com vínculos familiares fragilizados

ou rompidos, visando garantir a proteção integral e melhorias na qualidade de vida dos mesmos.

Início: Agosto/2020 Término: Dezembro/2020

Meta
Atendimento

A Instituição tem capacidade para até 35 idosos

Público Alvo: Idosos, com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, os quais não

possuem condições para prover seu próprio sustento e nem tê-lo provido

por seus familiares, em situação de abandono e com vínculos familiares

fragilizados ou inexistentes, que não possuem condições para

perÍnanecerem com a família, independentes e ou com diversos graus de

dependência, com vivências de negligência e/ou situações de violência.

Abrangência
Territorial

Município de Sete Quedas

Parcerias

- Prefeitura Municipal de Sete Quedas

-Secretaria Municipal de Assistência Social, entre outros
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vlr - DESCRTÇÕrs oas METAS E INDTcADoREs

- Acompanhamento de assistência
emergencial para acolhimento a
pessoas em situação de vulnerabilidade
deconente ao fluxo migratório
provocado por crise humanitária
agravada pela pandemia do covid 19.

Todas essas atividades serão com registros fotográficos.

VIII.METODOLOGIA

As ações serão realizadas pelo Lar são cristóvão através de recursos repassados

pela Prefeitura Municipal de sete euedas affavés da portaria 369 de 29 de abril de 2020.

No terreno onde fica localizada a ILpI há uma casa desocupada sendo necessário

alguns reparos (portas, pinturas e forro) para isolar idosos com suspeita ou confirmação

do covid 19, sendo que terá a capacidade de acomodação de g idosos, sendo essencial

para prevenir a proliferação aos demais, servirá também para isolar idosos que poderão

vir a ser acolhidos.

serão adquiridos colchões, cama, banho e vestuário onde estes irão melhorar a

qualidade de vida dos idosos, proporcionando um melhor conforto e bem-estar e

higiene, tendo em vista a orientação da prevenção ao covid 19 o local precisa estar

sempre limpo e higienizado com maior frequência.

METAS INDI('ADORI,S DESCRIÇÃO

Promover condições
adequadas que visem
assegurar o acolhimento
imediato e isolamento
social.

Reforma de uma
casa que será <r

alojamento e

isolamento a

modo de evitar
aglomeração que
propiciam a

disseminação do
Covid -19.

Garantir
acolhimento
adequado aos
idosos este
alojamento
acomodara 8

idosos.

Possibilitar a melhoria da
qualidade de vida dos
idosos.

Aquisição de
colchões, cama
vestuário

Garantir
condições
adequadas,
confono e bem
estar.

Melhoria dos aposentos e roupas de
cama mesa vestuário. proporcionando
um melhor conforto e bem estar

Promover melhoria do
local de alimentação

Garantir melhor
condição do
refeitório
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I Substituiçào de

j 
calha no reieitório

Melhoria do releitório local de maior 
I

permanência dos idosos. ]
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No refeitório há uma calha que está apresentando problemas recentes de

vazamento de água em períodos chuvosos onde será substituída, sendo local de maior

permanência dos idosos, assim a substituição irá proporcionar melhor qualidade de vida

e conlorto aos mesmos.

Todas estas adaptações visam atender determinações sanitárias. proteção,

proteção e mitigação dos riscos quanto a infecção e disseminação do vírus, conforme

preconiza a portaria 369 de29 de abril de 2020.

IX _ EXECUÇÃO FINANCEIRA

Meta

2020

23.000,00

X-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Nlcta DESCRI o TOTAL CONCEDENTE
Aquisição de Materiais R$3.463.78 R$3.463.78
Mão de obra Rs1.700.00 R$ l .700.00
Aquisição de colchões R$9.000.00 R$9.000.002

Cama, banho e vestuário R$7.336.22 R$7.336.22
Substituição de calha no refeitório R$ I .500.00 R$ I .500.00

UBTOTAI, PARA CATEGORIAS R$23.000,00

FONTES VALOR (RS)

Valor Total R$23.000.00

Valor financiado R$23.000.00
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xI - MONTTORAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação e monitoramento serão realizados de forma continua e participativa.

na qual todos os envolvidos na ação, desde os usuárrios do serviço até os protissionais

que organizam estarão paÍicipando ativamente e constantemente da avaliação.

XII. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente. DECLARO para fins de prova j unto a

PREI'-EITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS, para os efeitos e sob penas da lei. que

inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o TESouRo Do ESTADO

DO MATO GROSSO DO SUL ou qualquer órgão ou enridade da ADMINISTRAÇÀO

PÚBLICA ESTADUAL OU MUNICIPAL, que impeça a transferências de recursos oriundos de

dotações consignadas nos orçamentos do MUNICÍplo, na forma desse plano de Trabalho-

Pede Deferimento

LI-JI7, CARL M SSIAS
RG. 358.775 SSP/MS
Presidente Eleito
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Gisel . de Pádua Staniszewski
Assistente Social
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