
PLANO DE TRABALHO COM 2ª ALTERAÇÃO NO PLANO DE APLICAÇÃO 

DETALHADO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

1.1 Título do Projeto:  

Promoção da qualidade de vida e bem-estar dos idosos da Associação Casa Irmã Dulce 

 

1.2 Identificação do Proponente:  

Nome da Instituição Proponente: Associação Casa Irmã Dulce 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ): 07.590.356/0001-71 

Endereço Instituição Proponente: Rua Marechal Deodoro, n. 55, Centro  Tijucas - SC, 

Brasil, CEP 88200-000 

Telefones, WhatsApp (desejável) e Fax com DDD: 48 999728781 

Endereço de Correio Eletrônico: larsantamariadapaz@gmail.com 

 

1.3 Responsável pela Instituição Proponente  

Nome: Luiz Carlos Santana Filho 

CPF: 455.115.199-87 

RG: 1375437 

Endereço: Rua Jardim Portobello, n. 495 

CEP: 88200-000 

Telefone: 48  99983-7067 

WhatsApp (desejável): 48  99983-7067 

Endereço de Correio Eletrônico: santanafilhopontual@gmail.com 

 

2. Apresentação: 

A Associação Casa Irmã Dulce, que tem como nome fantasia Lar Santa Maria da 

Paz, nasceu da necessidade de prestação de serviço na área social no município de 

Tijucas, sendo a comunidade escolhida o Jardim Progresso uma comunidade pobre de 

cuidados sociais. As atividades começaram informalmente com distribuição de sopão que 

era produzido no salão social da Igreja Matriz São Sebastião e distribuído no Jardim 

Progresso às famílias necessitadas. A partir desse momento viu-se a necessidade de criar 

um espaço próprio para dar continuidade aos trabalhos sociais, para o bem dessa 

comunidade carente.  



Nasce então, em 2005, a Associação Casa Irmã Dulce com seu espaço próprio, 

doado por uma pessoa da comunidade. A Associação, atualmente, expandiu seu 

atendimento da criança ao idoso sendo uma associação civil de direito privado e sem fins 

lucrativos ou econômicos, de duração indeterminada, com foro na cidade de Tijucas, 

Santa Catarina.  

Desde abril de 2014 assumiu a presidência da Associação o Sr. Luiz Carlos 

Santana Filho que antes era coordenado pelas Irmãzinhas dos Anciões Desamparados. 

Desde que assumiu a Associação vem lutando para mantê-lo da melhor forma possível, 

também fazendo melhorias na estrutura física e na equipe de trabalho, visando o bem-

estar dos idosos que ali residem. A Associação Casa Irmã Dulce, atualmente abriga 60 

idosos. Objetiva-se atender 100 idosos, cuja demanda para este tipo de instituição é muito 

elevada, tanto na cidade de Tijucas como nas cidades vizinhas. 

A Associação Casa Irmã Dulce tem como missão: Acolher e garantir assistência 

material, moral, social e espiritual aos idosos carentes sem distinção de crença, raça, cor 

ou nacionalidade assegurando sua autonomia física e mental. Para auxiliar no 

cumprimento da sua missão a instituição conta com um grande corpo de empregados e 

colaboradores composto por: 01 (um) médico (cedido pela Prefeitura Municipal de 

Tijucas-SC); 04 (quatro) enfermeiros; 07 (sete) técnicos de enfermagem; 6 (seis) 

cuidadores de idosos; 01 (uma) nutricionista; 01 (um) fisioterapeuta; 01 (uma) psicóloga; 

01 (uma) assistente social; 07 (sete) auxiliares de limpeza; (02) cozinheiras; (02) 

auxiliares de cozinha; 01 (um) motorista; 01 (uma) supervisora; 04 (quatro) auxiliares 

administrativos; 01 (um) diretor voluntário e 07 (sete) costureiras voluntárias, totalizando 

45 (quarenta e cinco) pessoas. 

A Instituição oferece aos idosos vários tipos de oportunidades e entretenimentos. 

Entre eles, destacamos: aulas teóricas e práticas em artes em madeiras, através de duas 

instrutoras voluntárias, todas as segundas-feiras, pela manhã; aulas teóricas e práticas em 

artes de pinturas em tecidos, através de duas voluntárias, todas as terças-feiras, à tarde; 

Cão terapia com dois cães treinados para tal função, todas as quintas pela manhã; eventos 

de diversão e de entretenimentos, todos os sábados, proporcionados por três grupos de 

interação, incluindo farto lanche com café; e projeto habilidades de estudos, em parceria 

com o SESC de Tijucas, para todos os idosos, todas as quartas-feiras, pela manhã. 

A Associação também realiza projetos sociais em sua comunidade, destacando-se 

os seguintes: empréstimo para a comunidade de cadeiras de rodas, camas hospitalares, 

muletas, auxiliares e outros itens ortopédicos; trocas destes mesmos equipamentos com 



outras instituições, caso não estejam em usos, para não deixar de atender a quem 

necessita; doações de roupas para entidades que fazem trabalhos sociais, tais como: Casa 

Lar de Tijucas-SC, Aldeia Indígena em Biguaçu-SC e Imigrantes Haitianos em Tubarão-

SC; e doações de alimentos não perecíveis excedentes e roupas, também excedentes, para 

a comunidade Bethânia, Comunidade Terapêutica São Lourenço, Hospital São José de 

Tijucas, Orianópolis e para o Projeto FIA do Centro Assistencial Espirito Santo. 

 

3. Justificativa:  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

publicados em 2016, o Estado de Santa Catarina é o detentor da maior expectativa de vida 

no Brasil, na média entre homens e mulheres, 78,7 anos. Ainda, segundo o IBGE (2016), 

a população idosa crescerá no país de 19,6 milhões (10% da população brasileira), em 

2010, para 41,5 milhões (18% da população), em 2030, e atingirá o número de 66,5 

milhões de pessoas idosas, em 2050 (29,3%).  

Diante do novo retrato populacional desafios novos surgem e exigem uma 

mudança e resposta que atenda a esse cenário. Historicamente, no Brasil, há uma 

invisibilidade do envelhecimento, reconhecer o problema é ponto de partida para discutir 

esse problema e promover mudanças estruturais mesmo em ambientes resistentes a 

mudança.  

Envelhecemos e a velhice ativa, autônoma, integrada, digna e participativa é um 

direito garantido no Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/2003, na Política Nacional do Idoso, 

Lei n. 8.842/1994 e na Magna Carta de 1988, art. 230. A população idosa de Santa 

Catarina atinge em 2010 o número de 656.913 mil pessoas idosas, de acordo com o IBGE, 

Censo Demográfico 2010. Sendo que o déficit de vagas em ILPIs, segundo o Ministério 

Público de Santa Catarina em dados levantados em 2016 é de 1.299.  

Realizar este projeto que atende as necessidades, principalmente, do Estado de 

Santa Catarina é exemplo do cumprimento das garantias asseguradas pelos instrumentos 

legais supracitados, aumentando sua capacidade de atendimento com qualidade através 

da aquisição dos equipamentos e materiais permanentes aqui propostos. A instituição 

proponente, Associação Casa Irmã Dulce, tem a capacidade de realizar o projeto tendo 

em vista sua vasta experiência e excelência reconhecida através das dezenas de projetos 

realizados e do reconhecimento das empresas parcerias/doadoras, das centenas de pessoas 

da sociedade civil que acompanham as atividades e prestação de contas da entidade. 

 



4. Objeto  

Melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos idosos da Associação Casa Irmã Dulce. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo Geral 

Melhorar a qualidade de vida e bem-estar dos idosos da Associação Casa Irmã Dulce. 

 

5.2. Objetivos Específicos  

a. Equipar a instituição Associação Casa Irmã Dulce. 

 

6. Capacidade Técnica e Gerencial  

Para os devidos fins administrativos e efeitos legais, declaro junto ao Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que a Associação Casa Irmã Dulce, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 07.590.356/0001-71, dispõe de pessoal com capacidade 

administrativa e técnica e espaço adequado para execução do objeto constante do Plano 

de Trabalho (aquisição de equipamentos e materiais permanentes) proposto para 

formalização de Convênio.  

Informamos que a especialista em Gerenciamento de Projetos, Tainá Terezinha 

Coelho, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (certificado n. 

5225L.05F.53V/2015) será responsável pelo acompanhamento do convênio. Esclareço, 

ainda, que este Proponente assume a responsabilidade pela execução do objeto proposto 

em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e 

prestação de contas. 

 Ainda como comprovante de capacidade técnica e gerencial informamos que a 

instituição está inscrita no Fundo Municipal do Idoso de Tijucas n. 001/2018; inscrita no 

Conselho Municipal de Assistência Social 021/2017; declarada a utilidade pública 

estadual, Santa Catarina, Lei n. 16.573, de 23 de dezembro de 2014 e declarada a utilidade 

pública municipal, Tijucas, Lei n. 2.035, de 20 de novembro de 2006. 

 

7. Público-alvo  

População idosa, principalmente, os 60 idosos que habitam a instituição. 

 

8. Área de Abrangência:  



A instituição atende, predominantemente, a cidade de Tijucas/SC e as cidades 

conturbadas que compõem a grande Florianópolis. Em Tijucas (código IBGE: 4218004) 

população estimada de 38.407 pessoas (2019), Florianópolis (código: 4205407) 

população estimada de 500.973 pessoas (2019), São José (código: 4216602) população 

estimada de 246.586 pessoas (2019), Palhoça (código: 4211900) população estimada de 

171.797 pessoas (2019), Biguaçu (código: 4202305) população estimada de 68.481 

pessoas (2019), Santo Amaro da Imperatriz (código: 4215703) população estimada de 

23.245 pessoas (2019), Governador Celso Ramos (código: 4206009) população estimada 

de 14.471 pessoas (2019), Antônio Carlos (código: 4201208) população estimada de 

8.513 pessoas (2019), Águas Mornas (código: 4200606) população estimada de 6.469 

pessoas (2019) e São Pedro de Alcântara (código: 4217253) população estimada de 5.823 

pessoas (2019).  

 

9. Indicadores de desempenho:  

a. Promover a qualidade de vida e bem-estar dos idosos através da comprar de 

equipamentos e materiais permanentes. 

Indicador: aquisição de eletrocardiógrafo; monitor cardíaco, desfibrilador externo 

automático, carrinho de emergência, bomba vácuo aspiradora, aparelho de pressão, 

aparelho de nebulização, colchões e notebooks. 

% Para aferição do atingimento: 100% 

 

10. Cronograma Físico-Financeiro  

META VALOR PERIODO 
Promover a qualidade de 
vida e bem-estar dos 
idosos. 

100.000,00 05/2020 a 05/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Etapas/ Fases  

Meta 1: Promover a qualidade de vida e bem-estar dos idosos. 

a. Etapa 1. Equipar a instituição. 

 

METAS ETAPAS PRODUTOS 

Meta 1: Promover a 
qualidade de vida e bem-

estar dos idosos. 

Etapa 1. Equipar a 
instituição Associação 
Casa Irmã Dulce.  

3 eletrocardiógrafos; 3 
monitores cardíaco, 2 
desfibriladores externo 
automático, 5 carrinhos de 
emergência, 3 bombas 
vácuo aspiradora, 7 
aparelhos de pressão, 10 
aparelhos de nebulização, 5 
notebooks e 63 colchões. 

 

12. Metodologia/Estratégia de Ação  

Meta 1 - Etapa 1  Equipar a instituição Associação Casa Irmã Dulce. O 

acompanhamento será realizado pela responsável por este projeto já identificada 

anteriormente. Essa atividade será realizada em horário comercial 8h às 18h.  

Metodologia: realizar pesquisa de mercado com o intuito de identificar os melhores 

preços para a aquisição dos equipamentos. 

Recursos necessários: recursos financeiros descritos no plano de aplicação para 

aquisição dos equipamentos e profissional representante do proponente que acompanhará 

o projeto. 

 

13. Cronograma de desembolso:  

 

Parcela Data programada Recurso - 
Concedente 

Total 

1ª Parcela (R$)  05/2020 100.000,00 100.000,00 
Valor total  100.000,00 

 

14. Plano De Aplicação Detalhado (ALTERADO) 

 

Após o recebimento das propostas através da Cotação prévia de divulgação eletrônica 
n.01/2020 (Ata com valores de todas as empresas que enviaram propostas está disponível 
no Siconv) verificamos que, em função do aumento do dólar (que era um dos riscos 
identificados no Plano de Trabalho), os valores dos equipamentos de saúde (alguns 
utilizados no combate ao Covid-19) sofrem reajuste nos seus valores. 



Dessa forma, no plano de trabalho no item Plano de aplicação detalhado prevíamos: a 
aquisição de 4 monitores cardíaco, no entanto, precisaremos reduzida a quantidade para 
3 monitores cardíaco. Essa alteração não afeta no valor global da proposta nem no objeto 
do Plano de trabalho.  

Também foram necessários ajustes nos valores dos itens: colchões, eletrocardiógrafo, 
desfibrilador externo automático, carrinho de emergência e aparelho de pressão que 
havíamos previsto um valor maior mais encontramos fornecedores que ofertaram valores 
menores do que os previsto no Plano de Trabalho inicialmente aprovado. Já os itens: 
monitor cardíaco, aparelho de nebulização e notebook os preços de mercado sofreram 
um reajuste, como tivemos a redução de alguns itens remanejamos esse valor excedente 
para esses três itens, conforme tabela abaixo. Destacamos que não houve aumento no 
valor global do projeto. 
 

Como foi aprovado: 

 
Item Unidade Quantidade Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Código de 
natureza de 

despesa/Subitem 
Meta 1: Promover a qualidade de vida e bem-estar dos idosos. 
Colchões Unidade 63 310,00 19.530,00 449052/42 
Eletrocardiógrafo Unidade 3 6.599,00 19.797,00 449052/08 
Monitor Cardíaco Unidade 4 3.180,60 12.722,40 449052/08 
Desfibrilador 
Externo Automático 

Unidade 2 7.799,00 15.598,00 449052/08 

Carrinho de 
emergência 

Unidade 5 2.000,00 10.000,00 449052/08 

Bomba Vácuo 
Aspiradora 

Unidade 3 500,00 1.500,00 449052/08 

Aparelho de pressão Unidade 7 224,00 1.568,00 449052/08 
Aparelho de 
nebulização 

Unidade 10 95,99 959,90 449052/08 

Notebook Unidade 5 3.664,94 18.324,70 449052/36 
Total 100.000,00  

 

Como ficará após o primeiro ajuste: 

 
Item Unidade Quantidade Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Código de 
natureza de 

despesa/Subitem 
Meta 1: Promover a qualidade de vida e bem-estar dos idosos. 
Colchões Unidade 63 270,00 17.010,00 449052/42 
Eletrocardiógrafo Unidade 3 5.890,00 17.670,00 449052/08 
Monitor Cardíaco Unidade 3 7.007,00 21.021,00 449052/08 
Desfibrilador 
Externo 
Automático 

Unidade 2 5.447,00 10.894,00 449052/08 

Carrinho de 
emergência 

Unidade 5 1.590,00 7.950,00 449052/08 

Bomba Vácuo 
Aspiradora 

Unidade 3 372,00 1.116,00 449052/08 



Aparelho de 
pressão 

Unidade 7 67,00 469,00 449052/08 

Aparelho de 
nebulização 

Unidade 10 127,00 1.270,00 449052/08 

Notebook Unidade 5 4.520,00 22.600,00 449052/36 
Total 100.000,00  

 

Valores após o segundo ajuste: 

 
Item Unidade Quantidade Valor 

unitário 
(R$) 

Valor 
total 
(R$) 

Código de 
natureza de 

despesa/Subitem 
Meta 1: Promover a qualidade de vida e bem-estar dos idosos. 
Colchões Unidade 44 386,59 17.010,00 449052/42 
Eletrocardiógrafo Unidade 3 5.890,00 17.670,00 449052/08 
Monitor Cardíaco Unidade 3 7.007,00 21.021,00 449052/08 
Desfibrilador 
Externo 
Automático 

Unidade 2 5.447,00 10.894,00 449052/08 

Carrinho de 
emergência 

Unidade 5 1.590,00 7.950,00 449052/08 

Bomba Vácuo 
Aspiradora 

Unidade 3 372,00 1.116,00 449052/08 

Aparelho de 
pressão 

Unidade 7 67,00 469,00 449052/08 

Aparelho de 
nebulização 

Unidade 10 127,00 1.270,00 449052/08 

Notebook Unidade 5 4.520,00 22.600,00 449052/36 
Total 100.000,00  

 
 

15. Cronograma De Execução Das Metas/Fase 

Cronograma físico 

Meta/Etapa 1º 

Mês 

2º 

Mês 

3º 

Mês 

4º 

Mês 

5º 

Mês 

6º 

Mês 

7º 

Mês 

8º 

Mês 

9º 

Mês 

1.1   x       

 

16. Equipe e Parcerias 

Cargo Formação ou 

qualificação 

profissional 

Função no projeto Dedicação 

ao 

projetos 

(em horas) 

Vinculo 

profissional 

(CLT, 

voluntário) 

Salário 

mensal 

Primeira 

secretaria 

Especialista e 

mestre em 

Acompanhamento 

do convênio 

60 voluntária  



gerenciamento 

de projetos 

Psicóloga Bacharel em 

psicologia 

Comunicação do 

projeto 

60 clt 2.351,10 

Assistente 

social 

Bacharel em 

assistência 

social 

Acompanhar o 

recebimento dos 

equipamentos e 

materiais 

permanentes 

60 clt 3.302,07 

 

17. Comunicação do Projeto  

 

O projeto trata-se de uma aquisição de equipamentos e materiais permanentes em 

função dessa característica a divulgação do projeto será realizada através da divulgação 

em facebook, instagram da instituição e banner fixado na frente da instituição. As 

atividades de comunicação do projeto são de responsabilidade da funcionária psicóloga 

da instituição. Todos os projetos realizados pela instituição com parceiros internos e 

externos são divulgados também em audiência pública realizada nas dependências da 

instituição e abertos a comunidade e entidades como a Assistência Social Municipal, 

fundo do Idoso de Tijucas. 

 

18. Monitoramento e Avaliação  

 

Todas as metas e etapas serão acompanhadas utilizando o software de 

gerenciamento de projetos Open Project para garantir que as etapas sejam realizadas 

dentro do cronograma e orçamento previsto, sendo calculada por porcentagem de 

atendimento de cada etapa através de medição diária realizada pela responsável por este 

projeto.  

 

19. Estratégias de Sustentabilidade 

 A instituição conta com o apoio de voluntária consultora do Sebrae/SC 

especialista em sustentabilidade que define as abordagens mais sustentáveis para as 

atividades diárias da Associação e deste projeto.  



Economicamente o projeto tem sustentabilidade garantida pela própria 

organização que fica responsável por conservar e realizar a manutenção preventiva dos 

equipamentos e materiais permanentes adquiridos.  

Este projeto também declara a aderência com o ODS 16. Promover sociedades 

pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça 

para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

Com as metas: 16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em 

todos os níveis; 16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para 

o desenvolvimento sustentável. 

 

 

20. Gerenciamento de Riscos  

Riscos 
identificados 

Análise 
qualitativa dos 
riscos 

Resposta aos 
riscos 
identificados  

Monitoramento e 
controle dos riscos 

Aumento do preço 
dos equipamentos e 
materiais  

Risco controlado 
tendo em vista o 
momento 
específico de 
combate ao covid-
19, probabilidade 
baixa de aumento 
significativo de 
preço 

Buscar novos 
fornecedores  

Acompanhar 
variações cambial 

Não entrega de 
equipamentos 

Seleção de 
empresas com 
histórico positivo 
no mercado 

Entrar em contato 
com a empresa de 
segundo lugar na 
cotação de preço 

Monitorar as fases 
de contratação e 
entrega de 
equipamentos 

 

 

 

Tijucas, 07 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Luiz Carlos Santana Filho 

Presidente 


