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PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS  

NOME DA OSC: Associação Casa Irmã Dulce 

CNPJ: 07.590.356/0001-71 

ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro, n. 55, Centro – Tijucas - SC, Brasil  

2. EQUIPE DO PROJETO  

1 Nome: Luiz Carlos Santana Filho Função na OSC/Projeto: Presidente 

Endereço: Rua Marechal Deodoro, n. 55, Centro – Tijucas - SC, Brasil  

E Mail: larsantamariadapaz@gmail.com Telefone: (48) 32631176 

2 Nome: Giovanna Ronchi Tatsch Função na OSC/Projeto: Psicóloga 

Endereço: Rua Marechal Deodoro, n. 55, Centro – Tijucas - SC, Brasil  

E Mail: larsantamariadapaz@gmail.com Telefone: (48) 32631176 

 

3. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  

 

NOME: Sistema fotovoltaico 

VIGÊNCIA: Fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022  

OBJETO: Instalação de sistema fotovoltaico 
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4. FORMULÁRIOS DE PLANEJAMENTO  

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  

Nº do CNPJ: 07.590.356/0001-71 

Data da inscrição no CNPJ: 05/09/2005 

Dados cadastrais  

Número de inscrição no CMI: 001  

Número de inscrição no CMAS (e outros conselhos, se aplicável): 021/05 

Certificação (não obrigatório)  

CEBAS: Portaria nº 118/2015  

Vigência: 01/12/2018 (solicitação de renovação em análise pelo Ministério da 

Cidadania) 

Finalidade estatutária: 

a) A promoção e defesa dos direitos do idoso, da criança e do adolescente de 0 a 15 

anos, em especial da criança de 0 a 6 anos com ações que levem a promoção humana, 

a justiça e a igualdade social, sem quaisquer formas de discriminação; 

b) A integração do idoso, da criança e do adolescente na sociedade com 

desenvolvimento de todo o seu potencial, resgatando a cidadania, a dignidade da 

pessoa humana, respeitando seus valores, sua cultura; 

c) Promover e articular ações de assistência social, cultural, esportiva, educacional de 

base e a promoção da solidariedade às famílias e suas crianças que se encontram em 

situação de risco; 

d) Desenvolver projetos culturais que incentivem o desenvolvimento e ao 

aprimoramento cultural de crianças, adolescentes e idosos, principalmente, através de 

cursos, exposições de trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros, promover 

conferências, congressos, promover exibições de filmes e concertos musicais de 

interesse artístico e cultural, publicar boletins, revistas, catálogos, livros e páginas de 

internet e outros materiais de cunho cultural; 

e) A defesa do meio ambiente dos recursos naturais, do saneamento básico, como 

prevenção da saúde do idoso, da criança e do adolescente; 
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f) Promover a educação de crianças, adolescentes e idosos através de atividades 

esportivas e pedagógicas visando a melhoria da saúde e da qualidade de vida; 

g) Desenvolver projetos de pesquisa e científicos que analisem questões relacionados 

a crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade; 

h) A formação cognitiva, espiritual e humana voltado para a cidadania; 

i) Participar de projetos e programas de Economia Solidária, no âmbito municipal, 

estadual, nacional e internacional; 

j) Produzir, publicar e divulgar informações e conhecimentos técnicos e científicos; 

k) Atuar na educação e aprendizagem profissional, inclusive por meio do programa 

jovem aprendiz; 

l) Fazer parcerias com o poder público e a iniciativa privada visando desenvolver os 

projetos que defendam os interesses do idoso, da criança e do adolescente; 

m) Desenvolver produtos que visem o bem-estar e saúde do idoso, da criança e do 

adolescente; 

n) Outras atividades que visem a manutenção financeira da instituição para auxiliar na 

execução da sua atividade fim; 

o) E demais atividades que interessem ao bem comum do idoso, da criança e do 

adolescente que a Associação representa. 

 

Identificação do Responsável Legal 

Nome do Presidente: Luiz Carlos Santana Filho 

RG: 1375437 

Órgão Expedidor: SSP 

CPF: 455.115.199-87 

Endereço: Rua Jardim Portobello, n. 495 

Telefone: 48 – 99983-7067 

E-mail: larsantamariadapaz@gmail.com 

 

 



  

Associação Casa Irmã Dulce  
Rua Marechal Deodoro, 55 – Centro – Tijucas – SC 

larsantamariadapaz@gmail.com   (48) 3263-1176 / 3263-1268 

Objeto da Parceria/Identificação do programa, projeto ou serviço em 

conformidade com a Política Nacional do Idoso e com o Estatuto do Idoso no 

âmbito do Município. 

 

Endereço de Execução do Serviço: Rua Marechal Deodoro, n. 55, Centro – Tijucas - 

SC, Brasil 

 

Dados do Responsável Técnico pela Atividade  

Nome do Responsável técnico: Giovanna Ronchi Tatsch   CPF: 064.683.389-80 

RG: 5.323.396         Órgão Expedidor: SSP 

Número de registro profissional: CRP 12/11683 

Cargo: Psicóloga 

Telefone para contato: (48) 3263-1176 

E-mail: larsantamariadapaz@gmail.com 

 

Apresentação e histórico da Entidade/OSC 

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.  
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A Associação Casa Irmã Dulce, atualmente abriga 58 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; 10 (dez) técnicos de enfermagem; 7 (sete) 

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

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

(dois) auxiliares de cozinha; 01 (um) motorista; 01 (uma) supervisora; 03 (três) auxiliares 

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

50  (cinquenta) 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.  

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. 
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Descrição da Realidade / Justificativa para o Projeto 

 
No ano de 2020 o mundo vive uma pandemia em função da ação do vírus Covid-

19. O público com maior índice de mortalidade trata-se daquelas pessoas com 

problemas de saúde crônicas, como diabetes e hipertensão, e as pessoas idosas. Nesse 

contexto, o país percebeu, ainda mais, a importância, em distintos aspectos, de investir 

em políticas públicas de incentivo a ações que visam cuidar desse público idoso. 

Soma-se o quadro desenhado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), publicados em 2016, onde estima que 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 garante para a instituição economia no custo de consumo de 

energia e contribuindo com o meio ambiente produzindo energia limpa. A energia solar 

é uma das opções energéticas mais significativas para o milênio, além de ser 

inesgotável, representa uma importante ação na preservação do meio ambiente, não 

gerando poluentes. Sendo, portanto, uma responsabilidade das instituições de 

contribuírem para a manutenção do meio ambiente ainda mais em uma instituição 

centenário como a nossa e que tem um consumo de energia tão significativo. A 

instituição proponente, Associação Casa Irmã Dulce, tem, historicamente, a capacidade 

técnica de realizar o projeto tendo em vista sua vasta experiência e excelência 
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reconhecida através da realização de projetos similares e do apoio de distintas 

empresas que a auxiliam financeiramente. 

 

OBJETIVOS  

O objetivo geral do presente termo de colaboração consiste na aquisição de 

sistema de energia solar, buscando assim a sustentabilidade e economia para a 

instituição.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Tornar a instituição sustentável; 

b. Reduzir gastos com energia elétrica;  

Descrição dos resultados que se pretende alcançar com a parceria  

a. Diminuir despesas da instituição como o pagamento de energia elétrica; 

b. Contribuir com ações de sustentabilidade;  

c. Garantir aderência ao objetivo do desenvolvimento sustentável nº 7 da ONU 

(Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para 

todas).  

Infraestrutura Física Existente 

A instituição declara a existência de espaço específico para instalação de placas 

de energia solar. Atualmente, a Associação já tem instalado algumas placas, porém são 

insuficientes para gerar energia para o lar inteiro. 

Ações a Serem Desenvolvidas e Forma de Execução 

O Projeto está pautado em uma meta descrita no cronograma físico: Aquisição 

de serviço para implementação e instalação do sistema fotovoltaico 

Para atendimento da Meta 1– Aquisição de serviço para implementação e instalação do 

sistema fotovoltaico serão realizadas em cinco etapas com o intuito de adquirir os 

módulos, relacionados nos orçamentos anexados neste projeto e na etapa dois serão 

instalados os módulos adquiridos. A aquisição dos módulos serão realizadas com base 

no menor valor de preço de mercado com base nos orçamentos anexados neste projeto. 
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O acompanhamento será realizado pela responsável por este projeto já identificado 

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

 

Monitoramento e Controle  

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 previsto, sendo calculada por porcentagem de atendimento de 

cada etapa através de medição diária realizada pela responsável por este projeto. 

Declaração Final 

Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, sob as penas 

da Lei, que a entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em 

exercícios anteriores pela Administração Pública Municipal direta e indireta, que foram 

devidamente aprovadas, não havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.  

 

5. CRONOGRAMA FÍSICO  

META/ETAPA INICIO TÉRMINO QUANT CUSTO 

UNIT 

CUSTO 

TOTAL 

META 1: Aquisição de serviço para 

implementação e instalação do 

sistema fotovoltaico  

Mês 1  Mês 12 6 309.65

0,00 

309.650,

00 

ETAPA 1: Contratação de empresa 

para captação de recursos e 

acompanhamento de projetos 

Mês 1 Mês 2 1 29.000,

00 

29.000,0

0 

ETAPA 2: Aquisição do sistema 

fotovoltaico   

Mês 3 Mês 3 1 280.65

0,00 

280.650,

00 

ETAPA 3: Elaboração do projeto de 

instalação 

Mês 4 Mês 4 1 0 0 

ETAPA 4: Instalação do sistema 

fotovoltaico    

Mês 5 Mês 8 1 0 0 
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ETAPA 5: Testes do sistema 

fotovoltaico completo  

Mês 9 Mês 11 1 0 0 

ETAPA 6: Declaração de pleno 

funcionamento do sistema 

fotovoltaico   

Mês 12 Mês 12 1 0 0 

 

Meta 1 - Etapa 1 – Contratar empresa técnica para a realizar a captação de recursos e 

acompanhamento do projeto. O acompanhamento institucional será realizado pela 

responsável por este projeto já identificado anteriormente. Essa atividade será realizada 

em horário comercial 8h às 18h. 

Objetivo: Contratação de empresa que realizará a captação de recursos e acompanhar 

a execução do projeto. 

Metodologia: Seleção de empresa com histórico positivo e expertise em realizar 

captação de recursos e gestão de projetos, contratação será baseada na análise da 

proposta com menor custo financeiro, a supervisão institucional do projeto será 

realizada pela profissional Giovanna Ronchi Tatsch. 

 Recursos necessários: Recursos financeiros descritos no plano de aplicação para 

contratação da empresa; responsável pelo projeto representante da Associação Casa 

Irmã Dulce. 

 

Meta 1 - Etapa 2 – Aquisição do sistema fotovoltaico, necessários para o funcionamento 

da captação de energia solar, baseado no menor valor de empresas do mercado 

(anexos orçamentos dos equipamentos). O acompanhamento será realizado pela 

responsável por este projeto já identificada anteriormente. Essa atividade será realizada 

em horário comercial 8h às 18h.  

Objetivo: Permitir a aquisição dos equipamentos citados no plano de aplicação. 

Metodologia: Compra dos equipamentos descritos no plano de aplicação a meta 1 com 

a supervisão da responsável pelo projeto Giovanna Ronchi Tatsch que representa a 

Associação.  

Recursos necessários: Recursos financeiros descritos no plano de aplicação para 

aquisição dos equipamentos, responsável pelo projeto representante da Associação 

Casa Irmã Dulce. 
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Meta 1 - Etapa 3 – Elaboração do projeto de instalação do sistema fotovoltaico 

necessários para a captação de energia solar, baseado no menor valor de empresas do 

mercado (anexos orçamentos). O acompanhamento será realizado pela responsável 

por este projeto já identificada anteriormente. Essa atividade será realizada em horário 

comercial 8h às 18h.  

Objetivo: Projetar os módulos fotovoltaicos de forma adequada para melhor 

aproveitamento da energia solar como citados no plano de aplicação. 

Metodologia:  elaboração do projeto de instalação do sistema fotovoltaico descritos no 

plano de aplicação a meta 1 com a supervisão da responsável pelo projeto Giovanna 

Ronchi Tatsch que representa a Associação.  

Recursos necessários: Recursos financeiros descritos no plano de aplicação para 

elaboração do projeto, responsável pelo projeto representante da Associação Casa Irmã 

Dulce. 

 

Meta 1 - Etapa 4 – Instalação do sistema fotovoltaico, adquiridos na etapa 2. O 

acompanhamento será realizado pela responsável por este projeto já identificado 

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

Objetivo: Realizar a instalação dos equipamentos citados no plano de aplicação. 

Metodologia: Instalação dos equipamentos, realizados pelas empresas fornecedoras 

dos equipamentos com a supervisão da responsável pelo projeto Giovanna Ronchi 

Tatsch que representa a Associação.  

Recursos necessários: Equipamentos adquiridos; empresas que venderam os 

equipamentos; responsável pelo projeto representante da Associação Casa Irmã Dulce. 

 

Meta 1 - Etapa 5 – Teste dos equipamentos adquiridos na etapa 2 da meta 1. Os testes 

serão realizados pelas empresas que venderam os equipamentos. O acompanhamento 

será realizado pela responsável por este projeto já identificada anteriormente. Essa 

atividade será realizada em horário comercial 8h às 18h.  
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Objetivo: Permitir o teste de funcionamento pleno dos equipamentos citados no plano 

de aplicação. 

Metodologia: Para cada tipo de equipamentos há testes de uso específicos. Apenas as 

empresas que fornecem os equipamentos podem testá-los. Etapa terá supervisão da 

responsável pelo projeto Giovanna Ronchi Tatsch que representa a Associação.  

Recursos necessários: Equipamentos adquiridos, empresas que venderam os 

equipamentos; responsável pelo projeto representante da Associação Casa Irmã Dulce. 

 

Meta 1 - Etapa 6 – Declaração de pleno funcionamento dos equipamentos adquiridos. 

A declaração é a liberação para o uso dos equipamentos, podendo acontecer de forma 

verbal ou por escrito (podendo ser enviado por email). O acompanhamento será 

realizado pela responsável por este projeto já identificada anteriormente. Essa atividade 

será realizada em horário comercial 8h às 18h.  

Objetivo: Liberar para o uso os equipamentos citados no plano de aplicação. 

Metodologia: Cada empresa utiliza uma forma específica podendo ser a declaração 

verbal, após os testes de uso ser realizada, ou enviada por escrito (podendo ser enviado 

por email). Os equipamentos apenas poderão ser utilizados depois da liberação de uso 

realizados. Etapa terá supervisão da responsável pelo projeto Giovanna Ronchi Tatsch 

que representa a Associação.  

Recursos necessários: Equipamentos adquiridos, empresas que venderam os 

equipamentos; responsável pelo projeto representante da Associação Casa Irmã Dulce. 

 

6. INDICADORES FÍSICOS / PREVISÃO 

 

INDICADOR DESCRIÇÃO PREVISTO % PARA 

AFERIÇÃO DO 

ATINGIMENTO 

Elaboração 

deste projeto 

Elaboração de projeto para 

captação de recursos para sua 

1 100% 
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para 

captação de 

recursos e 

prestação de 

contas 

realização e prestação de contas 

junto aos apoiadores  

Aquisição do 

serviço do 

sistema 

fotovoltaico  

A partir da análise do orçamento 

de menor valor realizar a 

aquisição do serviço 

1 100% 

 

 

7. FONTES DE RECURSOS 

FUMID – Fundo Municipal do Idoso 

 

8. PLANO DE APLICAÇÃO/ POR ITEM DE AQUISIÇÃO 

Bem/Serviço Natureza de 

Despesa 

Quant Custo unit: Custo total: 

Serviço – 

Elaboração, 

captação de 

recursos e 

prestação de 

contas  

Serv. de apoio 

admin. Técnico 

e operacional 

1 29.000,00 29.000,00 

Serviço – 

instalação do 

sistema 

Fotovoltaico   

Serviços 

técnicos 

profissionais 

1 280.650,00 280.650,00 
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9. PLANO DE APLICAÇÃO / POR NATUREZA DE DESPESA 

Natureza de Despesa Valor 

Serv. de apoio admin. Técnico e operacional 29.000,00 

Serviços técnicos profissionais 280.650,00 

 

10. CRONOGRAMA DE REPASSE / DESEMBOLSO 

 

MÊS 1 MÊS 

2 

MÊS 

3 

MÊS 

4 

MÊS 

5 

MÊS 

6 

MÊS 

7 

MÊS 

8 

MÊS 

9 

MÊS 

10 

MÊS 

11 

MÊS 

12 

309.650,00 R$ R$ R$ R$  R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

  

TOTAL GERAL: R$ 309.650,00 

 

 

 

 

Luiz Carlos Santana Filho 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

Giovanna Ronchi Tatsch 
Responsável pelo projeto 


