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2 - PROPOSTÁ DE TRÁBÁLHO:

PERÍoDg DE ExEcuÇÃoz

AUxrLro FrNANcrRo À soctEDADE DE

AMPÁRO A TERCEIRA IDADE - SATI

TERT{INO:

3t/t2/?o?t

Descrição do reolidode gue será objeto do porcerío (devendo ser demonstrodo o

nexo entre esso reolídade e ob otividodes ou projetos e metos o senem otingidos)

A Sociedo de deÁmporo o Terceíro ldode é uma ossocioçõo beneficente,
sem fins lucrqtivos, de personolídode jurídico, com o objetivo de otender pessoos

idosos, com o fim de cmporor e obrigar sem guolquer discrimínoção dentro do

legisloçõo vrgente.

O objeto da porcerio tem por finolídode o solicitoção de rec
finonceiros Pors o Socíedode de Amporo o Terceiro Idode - SATf, destinodo oo

pogomento de funcionóríos, encorgos socíois, mqteriol de coniumo, tois como: produtos
de olimentoçõo, material de expedrente, moteriois de limpeza, higiene e outros e
prestaçãc de serviços, toís como: honorcírio do contador.

A parceria entreo munícípio e o instituição tem o objetivo de ouxiliqr e

nos despesos finonceiros poro Cgr ossistâncio no omporo do lei.

ot/ot/2021

Priblico Alvo: rdosos de ombos os sexos com ídode ocimo de 60 anos e
excepcíonalmente poderão ser ocolhidos pessoos com menos de ó0 onos.

Objeto de Porcerio: RECURSOS FINANCEIROS PÁRA CUSTEAR ÁS DESPESÁS DA
rNsTrTUrçÂo DE LON6A PERMANENCTA PARA rDOsOs.



SOCIEDADE DE AMPARO A TERCEIM IDADE - SATI
LAR DO IDOSO PADRE SIMÃO _ MOSTARDAS

Justifícotivo do

A Sociedode de Ámporo o Terceíro Idode - SÁTf, é umo ínstituição sem

f ins lucrotivos, que tem por objetívo atender populoção idosq, com o fim de omporor e
obrigor sem guolquer díscriminoção.

O Lor tem seu funcíonomento 24 horos ininternuptomente, todos os dios
da semono, prestando os serviços brísicos, tois como: moradio, soúde, recredção,loser.
olimentoçõo, vestuório ,hígienizaçõo e todos os cuidodos necessórios.

Como os recursos orrecqdodos pelo instituiçõo são insuficientes paro
dtender os necessidodes, o direçõo do Sociedo de de Amporo o Terceiro fdode - SATI
recor?e qo Poder Público em krusco de ouxílio finonceiro poro dor continuídode oo
qtendímento prestodo.

3.1.68RÁIS

o) A instituição desenvolve otividodes vohodos poro otender pessoqs ídosos ocímo de
60 onos e excepcionolmente poderão ser qcothídos pessoos cbm menos de 60 onos;

b) Oportunizor o hobilitoçõo e o colocoção do pessoo com novos expectotivos de vida
no meio social;

c) Dotor a instítuíção de recursbs paro desenvolver os atívidodes.
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3.2. EsPEcÍFrcos

o.1) Atendimenfo oo idoso;

o.2) Suprir o corêncio do idoso;

o.3) Promover o convívio sociql do idoso.

b.1) Promover o ocesso ao exercício físíco próprio poro o idode;

b.2) Vísor q inclusõo socíql; . ,

b.3)Apoior e orientar qs fomílías dos resídentes-

c.1) rnterogir no meío socíor corn festivídodes adeguodos poro ídode;

c.2) Promover posseios no proio e lagoa:

c'3) Dor otenção, omor, raspeíto, corínho e cuídodos no trotomento com o idoso.
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Forma de *ecução dos atividoàes ou dos projetos e de cumprim"nto d* metqs

As otividodes do LÁR sõo desenvolvidos diq e noite,com otendimento globol e indíviduol.

5-1 - Descrição dos metos e dê otivídodes ou pro3áios o serem executodàs, de
qcordo com o cronogromo de execuçõo físico do objeto:

O Lor do Idoso desenvolve otendimento aos residentes de modo normol
fdosos, qfendendo qos cuidados necessrírios de codo um.

poro Lor de

5.2 - Resultodos esperados:

A ínclusõo sociol, o estodo de felícidqde, olimentoçõo odeguqda e higíene, para
proporcionor umo velhice estável.

5-3 - Porâmetros paro of,erição do cumprimento dos metos:

Átrovés do ocompanhomento diório de codo idoso.

5.4 - Descrição dos ações
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ESPECTETCAçÃo rNDrcÁDon Ésrco í + DURÁçÂO

INICIO

oL/ot/2021 3t/12/2021

I

1 Dotor o idoso de cuídodos específicos..

2 Promover a recreação e o convívio do idoso.

3 Estimulor o porticipoçõo do fomílío no convívio com o seu idoso.

1

2

Dor tronqüílidqde ao idoso e o fomília.,

Cr"f
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VÁLOR AÀENSÁL
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8.1. CONCEDENTE
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â^oDo E PERTODTCTDÁDE DÁs pREsrÁçÕEs DE coNTAs

( ) dios contodos do recebimento do reposse mensql

( ) dios contodos do término do vigêncio

9. PRÁzo DE ÁNÁLrsE DÁ PREsTAçÃa DE coNTÁs pELÁ ÁDrrirNrsrR AçÃo úeLrca

l

diqs, confodos do dofo de seu recebímento ou. do cumprimento
determinodo, promogável justificadqmenf e por iguol período.

l

I

dÇ diligêncío

Locol e Dota

Representonte Legol do OSC, (nome e CPF)

10
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j No guolidade de representante legal do ORGANTZAÇÃO DA SOCIEDADE cxWL, declqro,

Pora fins de comprovoçõo junto oo MUNTCíPIO, poro os efeitos e sob os penos da Leí, gue
ínexíste guolguer débito ou sítuqção de inodimplêncio com q Adminístroção Público Ârlunicipol
ou gualguer entidode do Administroção Públíca, gue impeço o tronsferêncio de recursos
oriundos de dotoçôes consignodos no orçamento do Muniêípio poro oplicoção no formo
previsto e determinodo por este Plano de Trqbolho.

Pede deferimento.

Mostordos, 08 de dezembro de 2O2O
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