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PLANO DE TRABALHO 

 

 

1 DADOS CADASTRAIS 

Nome da Entidade 

Congregação das Irmãzinhas dos 

Anciãos Desamparados 

CNPJ 

53.419.016/0002-80 

Endereço 

Rua: Joaquim Nabuco,1670 

Cidade  

Presidente 

Prudente 

UF 

SP 

CEP 

19013-040 

DDD/telefone 

18-32232719 

E-mail 

larsaorafael@gmail.com 

Nome do Responsável – Presidente 

 Madre Carmen Cecilia Moncada Albarracin 

CPF:  

230.683.818-60 

Endereço 

Rua: Joaquim Nabuco, 1670 

E-mail 

larsaorafael@gmail.com 

Finalidade Estatutária 

Art. 3º A Entidade CIAD tem por finalidade promover a elevação da qualidade de vida do idoso 

por meio da prática da caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana, 

visando especialmente abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes 

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade e dignidade, 

visando à preservação de sua saúde física e mental, tudo em consonância com o que dispõe o 

Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 e demais legislações em vigor. 
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2 DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Título 

“Manutenção de 03 quartos, 02 banheiros 

e uma área de serviço” 

Período de Execução 

Início: quando da 

liberação da 1ª parcela 
Término: em 05 (cinco) meses 

Identificação do objeto: O presente Plano de Trabalho tem por objetivo a Manutenção de três 

quartos, 02 banheiros e uma área de serviço onde permanecerão os cadeirantes (enfermaria), dois 

banheiros e uma área de serviço visando atender à legislação vigente1 e substituir as instalações 

antigas. A manutenção das dependências da Entidade consistirá na remoção e colocação de novos 

pisos e revestimentos uma vez que se encontram deterioradas bem como a compra de materiais de 

consumo (luz de vigília, campainha de emergência, material elétrico e de pintura) e pagamento da 

prestação de serviços (mão de obra) mediante nota fiscal e pagamento eletrônico visando proporcionar 

aos residentes um ambiente salubre. Conforme se constata, a parceria visando a celebração do Termo 

de Colaboração com a Municipalidade Local é viável conforme descrição nos itens seguintes das metas; 

objetivos gerais e específicos a serem atingidos, inclusive, com a descrição da metodologia de trabalho 

utilizada visando atender os itens I e II do art. 22 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. 

Público Alvo: Idosos 

 

Meta Quantitativa 

12 idosos  

Local de Execução: Congregação das Irmãzinhas dos Anciãos Desamparados 

Rua: Rua Joaquim Nabuco,1670                    Bairro: V.l Paraiso  

Telefone: 18-3223-2719  

Coordenador (a): Adriana Ap. Martins de Freitas 

Responsável Técnico (do Projeto) 

Mariane Meneguetti Serra Baptista 

Cargo 

Assistente Social 

DDD/Telefone 

18-99614-6579 

Endereço eletrônico 

mari.meneguetti@hotmail.com 

 
 



 

CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DOS ANCIÃOS DESAMPARADOS 

LAR SÃO RAFAEL – CNPJ 53.419.016/0002-80 
 

 

 

 

 

 

3 

 

3  JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

 

 

4 DESCRIÇÃO DA META: 
Meta: Manutenção de três quartos, dois banheiros e área de serviços com aquisição de materiais 

de consumo visando a troca dos pisos e revestimentos que estão precários, colocação de luz de 

vigília, campainha de emergência, pintura das paredes nas dependências internas com o 

pagamento dos materiais de consumo e prestadores de serviços. 

 

5 FORMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS/ETAPAS OU 

FASES 

As formas de aferição dos indicadores das metas poderão ser constatadas por meio de fotos 

em duas etapas/fases, a saber: aquisição de material de consumo para manutenção e 

pagamento de prestadores de serviços no período de 05 (cinco) meses conforme 

cronograma constante no Plano de Execução.  

 

6 DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova 

junto a Secretaria de Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexististe qualquer 

débito de inadimplência com o Tesouro ou qualquer Órgão ou entidade da Administração 

Objetivo Geral: Manutenção de três quartos, dois banheiros e uma área de serviço visando a remoção 

e colocação de novos pisos e revestimentos uma vez que se encontram deterioradas bem como a compra 

de materiais de consumo (luz de vigília, campainha de emergência, material elétrico, portas de alumino de 

correr e material de construção/argamassa) e pagamento da prestação de serviços (mão de obra) 

mediante nota fiscal e pagamento eletrônico visando proporcionar aos residentes um ambiente salubre. 

Objetivo Específico: * Adequar os quartos com revestimentos e pisos, luz de vigília e de emergência 

de acordo com a RDC 283/2005. 
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Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos 

orçamentos desde Poder, na forma deste plano de trabalho. 

 

Presidente Prudente,  03  de   abril   de  2020 

 

7 REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

                

Nome Carmen Cecilia Moncada Albarracin 

CPF: 230.683.818-60 

Presidente 

 

Nome: Mariane Meneguetti Serra Baptista 

CPF: 218.488.018-31 

Responsável Técnico 


