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Ôrgào/Entidade Proponente 
Lar Vicentino de Ubatuba

CNPJ
45.086.170/0001-79

Endereço:
Rua Minas Gérais n° 402 Bairro Umuarama
Cidade UF CEP DDD/ Email
Ubatuba SP 11690-434 Telefone (12) 

3832-1532
larvicentinoubatuba@hotmail.com

C/C
200.334-1

Banco
Brasil

A g ên cia
2748-0

Praça de pagamento 
Ubatuba/SP

Nome do Responsavel 
Alexsandro Julio dos Santos Andrade

CPF
444.746.648-17

E-mail
alexandradekick@gmail.com

Telefone 
(12) 98876-0397

Orgâo Expedidor 
SSP/SP

Cargo I Funçâo 
Présidente i Présidente

Matricula

Endereço
Rua Ivo Julio da Silva, 55 Bêla Vista Ubatuba-SP

CEP
11692-000

2-Apresentaçâo e Histôrico da Instituiçâo
O Lar Vicentino de Ubatuba, Obra Unida da Sociedade de Sâo Vicente de Paulo-SSVP, 

fundada em 17 de janeiro de 1973, doravante denominado simplesmente de Lar Vicentino 

de Ubatuba-LVU por sua origem, natureza e formaçâo. Foi criado no seio da Sociedade 
de Sâo Vicente de Paulo-SSVP no Brasil, para prética da caridade cristâ no campo da 

assistência social e da promoçâo humana e esta vinculado estatutariamente ao Conselho 

Central e ao Conselho Metropolitano de Sâo José dos Campos, na forma da Regra da 

SSVP no Brasil. É uma associaçâo de direito privado, filantrôpica, beneficente, sem fins 

lucrativos, de assistência social, corn sede e foro na cidade de Ubatuba, Estado de Sâo 

Paulo, com natureza de Instituiçâo de Longa Permanência para Idosos (ILPI), de 

acolhimento a pessoas idosas, apresentando grau I de dependência. Sendo Serviço de 

Proteçâo Social Especial de Alta Complexidade, devidamente tipificado pela Resoluçâo 
n°109/CNAS: Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, 

independentes ou semidependentes classificados grau I de dependência. Natureza do 

acolhimento deveré ser permanente, uma vez que jé tenham esgotadas as possibilidades 

de autossustento e convivio familiar. É previsto para idosos que nâo dispôem de
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condiçôes para permanecer com a familia, com vivência de situaçôes de violência e 

negligência, em situaçâo de rua e de abandono, com vinculos familiares fragilizados ou 

rompidos. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da 

Vigiiância Sanitària devendo ser assegurado o atendimento de quaiidade, personaiîzado. 

Com isto a LVU tem por finaiidade prestar serviços de relevância social e de interesse 

püblico para acolhimento instituciona! aos idosos, em conformidade com Regimento 

Interno da Instituiçâo. A instituiçâo hoje, tem capacidade operacional para acolher até 20 
idosos.

2.1- Experiência Prévia
Conforme NOB -  SUAS, o Lar Vicentino sendo um Serviço Tipificado de Proteçâo Social 

Especial de Alta Complexidade -  Régime de Acolhimento Instituciona! -  ILPI -  Instituiçâo 

de Longa Permanência para Idosos. A instituiçâo desde 1999, mantêm convênio com 

PMU/SMAS, porém a partir do ano de 2018, passou a ser referenciado pelo CREAS 

(Centra de Referência Especializado de Assistência Social) para acolher casos cujas 

possibilidades de autossustento ou convivio familiar tenham se esgotado. Isto porquê, a 

instituiçâo é a ültima altemativa que pode garantir os direitos elencados na Constituiçâo 

Fédéral.
Portanto, o ültimo convênio firmado com a PMU/SMAS e instituiçâo foi em 2020, convênio 

59/20 -  Processo 7047/020, com um aditamento realizado em 1° de setembro/2020, com 

a disponibilidade de 10 vagas mensais.

2.2- Proposta para o Prôximo Convênio/2022
Ficou firmado em uma reuniâo realizada 19/11/2021 com a SMAS/CREAS e a Instituiçâo, 

a meta de atender 02 novos casos encaminhados pelo CREAS, ou seja, perfazendo total 
de 12 atendimentos, de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Lar 

Vicentino.

3-Justificativa
O envelhecimento é um processo natural e gradativo da populaçâo na fase adulta, 

considerando um processo inevitâvel. A busca por uma longevidade vem sendo um 
avanço na conquista da ciência, da tecnologia e da modernidade em almejar uma
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qualidade de vida prolongada aos idosos. Para que esta qualidade de vida seja 

alcançada, existem vârios fatores biopsicossociais que impactam diretamente na 

sociedade, onde as desigualdades e a vulnerabilidade atingem negativamente na vida de 

muitos idosos, levando a diversos problemas sociais.

O trabalho desenvolvido no Lar Vicentino pnonza o atendimento aos idosos do municipio 

que nâo dispôem de condiçôes para permanecer com a famiïia, com vivência de 

situaçôes de violência e negligência, ou em situaçâo de rua e de abandono, com vinculos 

familiares fragilizados ou rompidos, os quais nâo tenham familias ou estejam em situaçâo 

extrema de vulnerabilidade social.
A importância do serviço prestado pela Entidade pode ser observada pela qualidade de 

atendimento aos idosos, sendo assim propôe atender seus usuarios em consonância com 

as legislaçôes que asseguram os direitos desse segmento.

4- Objeto de Parceria
O Termo de Colaboraçâo tem objetivo a executar o Serviço de Proteçâo Social Especial 

de Alta Complexidade para acolher idosos acima de 60 anos, que apresentam grau l de 

dependência.
O serviço ofertado prevê o suprimento das necessidades essenciais do idoso acolhido, 

acompanhado 24 horas em régime permanente, conforme orientaçôes técnicas, da 

Tipificaçâo Nacional dos Serviços Socioassistenciais -  Resoluçâo n.° 109 do Conselho 

Nacional de Assistência Social.

5- Püblico Afvo
S Idosos a partir de 60 anos de idade de ambos sexos;

S Ser considerado grau I de dependência (conforme Resoluçâo RDC n° 502, idosos 

independentes. mesmo que requeiram uso de equipamentos de autoajuda);

S Residir no municipio ha mais de 03 anos.

Ressaltando que, a proposta para Convênio/2022 é de atender 12 idosos, grau I de 

dependências encaminhadas pelo CREAS.
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Acolher pessoas idosas, com vmculos familiares rompidos ou fragiiizados, a fini de

garantir proteçâo intégral, promovendo a oportunidade de melhoria na qualidade de vida.

7-Objetivo Especifico

S Receber os relatôrios enviados pelo CREAS para completar a avaliaçâo e possivel 

acolhimento;
S Realizar visita domiciliar para conhecer a realidade do idoso;

S Realizar o acolhimento institucional mediante a apresentaçâo dos documentos e 

objetos pessoais no ato do acolhimento;

S Acolher e garantir proteçâo intégral;

S Restabelecer vmculos familiares e/ou sociais;

S Possibifitar a convivência cornu nitâria;
S Promover o acesso a programaçôes culturais, atividades internas e externas, de 

lazer, de esporte, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades;

S Promover a convivência mista entre os residentes;

S Promover a participaçâo do idoso em eventos e atividades sociais fora da 
instituiçâo, visando a interaçâo e integraçâo do mesmo na dinâmica social da 

“sociedade”;
S Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais ôrgâos do Sistema de 

garantia de Direitos e às demais politicas publicas e setoriais.

8-Metodologia / Etapas Operacionais
S Avaliaçâo dos casos encaminhados pelo CREAS, outros ôrgâos ou solicitaçâo 

familiar para idoso.
S De acordo com os critérios de elegibilidade da Instituiçâo, os casos tipicos à 

institucionalizaçâo sâo selecionados e havendo vaga, o relatôrio social é 

enviado à Diretoria para anâlise e deliberaçâo.
S Acolhimento institucional do idoso recebendo-o com dignidade, carinho e 

oportunamente é apresentado a dinâmica e as dependências da instituiçâo, o 
seu dormitôrio. Os documentos sâo recolhidos e tanto o idoso, o seu
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responsavel e a instituiçâo assinam o termo de contrato de prestaçâo de 

serviço, conforme previsto na lei n° 10.741 de 01/10/2003, que prevê a garantia 

de direitos do idoso (Estatuto do Idoso).
S Apôs o acolhimento é avaiiado pela équipé técnica (assistente social, 

coordenaçâo, nutricionista, com participaçào dos cuidadores, é realizado o 

Piano Individual de Atendimento (PIA) acompanhando o perfsl de cada idoso, 

contendo todas as caracteristicas fisicas, de saüde gérai (clrnica, psicolôgica, 

mental). Sociabilidade, interaçâo social e integraçâo de cada um com os demais 

companheiros e com os funcionàrios em gérai, limitaçôes e manias 
apresentadas ou demonstradas. Com as informaçôes précisas e as observadas 

no cotidiano é possivel elaborar um piano individual de açôes que atendam às 

necessidades dos idosos;

9-Dinâmica Operacional da Instituiçâo
I- Encaminhamentos a tratamentos de especialidades (psicôloga; tratamento saüde 

psiquiatrico, fisioterapia; terapia ocupacional; tratamento dentério, especialidades 

médicas e exames) em casos que haja necessérios;
II- Planejamento alimentar (cardapio nutricional dos idosos);
III- Elaborar projetos de interaçâo e socializaçâo para os idosos que envolvam 

recreaçâo e lazer.

9.1-Realizaçâo do Atendimento
Horàrio das Refeicôes Diàrias:
- 07:30 às 8:30 horas: alimentaçâo matinal (café)

- 9:30 horas: vitamina de frutas
-11:30 às 12:30 horas: almoço (no refeitôrio para os idosos independentes e nos 

quartos para os semidependentes)

- 14:30 às 15:30 horas: lanche da tarde 

-17:30 às 18:30 horas: jantar
- 20:30 horas: chà, leite ou mingau.
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Atividades da Vida Diària:
- 8:30 às 11:00 horas: banho e higienizaçâo ambiental (curativos quando 

necessârios);
- 9:00 horas: banho de sol, caminhada, atividades lüdicas e TV;

- 12:30 horas: repouso (descanso apôs almoço);

-15:30 às 17:30 horas: atividades recreativas, jogos lüdicos, TV;

-18:30 às 21:00 horas: livre para TV, interaçâo entre os idosos;

- 21:00 horas: repouso notumo.

OBS.: Os horârios podem sofrer alguma mudança, conforme as necessidades 

externas previstas para alguns idosos.

9.2-Articulaçâo do Serviço Junto a Rede
S Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS -  a instituiçâo 

mantém contato, realizando troca de ideias sobre casos e encaminhando os que 

estejam em conflitos familiares possiveis de serem superados, com a intervençâo 

desse ôrgâo. Este ôrgâo é responsâvel pelo encaminhamento de casos em 

situaçâo de acolhimento institucional para esta Instituiçâo de Longa Permanência 

para idosos -  Lar Vicentino de Ubatuba.
v' Secretaria de Assistência Social é o ôrgâo gestor da Assistência Social onde a 

Instituiçâo recebe as orientaçôes quanto às documentaçôes essenciais exigidas 

para firmaçâo de convênios e também realizar cadastras (ou renovaçâo) em 

ôrgâos como: Prô Social; CNEAS -  Cadastra Nacional de Entidade da Assistência 

Social e outras.
S Secretaria de Saüde -  ôrgâo que auxilia no transporte de idosos para outras 

municipios como consultas, exames e cirurgias. Também 80% dos exames cllnicos 

especiais sâo agendados no SUS, ôrgâos como CAPS -  Centro de Apoio 

Psicossocial; UNIR Unidade de Reabilitaçâo para buscar atendimento fisioterâpico 

para alguns casos da Instituiçâo.

10-Gestâo e Participaçâo dos Usuârios no Serviço
A participaçâo dos usuârios nos serviços é esporadica, nâo havendo cumprimento de 
atividades ou açôes pré programadas uma vez que os serviços prestados pela instituiçâo
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correspondem às necessidades dos mesmos, respeitando suas limitaçôes pessoais. 

Portanto, o grau de receptividade é excelente, nâo havendo contestaçôes, mas colaboram 

no sentido de respeitar os horârios de banho, alimentaçâo, recebem com carinho 

visitantes e na participaçâo de atividade sôcio recreativa, na medida do possivel, se 

inteiram com os participantes, exceto aqueles que ficaram acamados ou impossibilitados. 

Em sfntese, a participaçâo dos idosos esta na receptividade dos serviços prestados.

11-Cronograma das Açôes
As açôes que ocorrerâo junto aos idosos no decorrer do ano, sâo as essenciais para a 

garantia de seus direitos e cuidados, conforme objetivos propostos neste Piano. As açôes 

sâo idênticas diariamente, variando apenas nos meses em que as comemoraçôes festivas 

acontecem tais como: aniversariantes do mês; dia dos pais, dia das mâes, pascoa, dia 

dos idosos e festas juninas. Sâo também atividades variaveis às que ocorrem por uma 
emergência ou necessidade pontual de cada idoso, (atendimento hospitalar, sessôes 

especiais de fisioterapia e outros).

12-Descriçâo de Metas e Resultados a Serem Atingidos
Nesta Instituiçâo de Longa Permanência para Idosos, que presta serviço de qualidade a 

um total de 20 idosos (capacidade operacional) e se dispôe, mediante ao novo contrato, a 

garantir 12 vagas para receber os encaminhamentos dos CREAS -  Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social, considerando que este ôrgâo apresenta 

os casos que sâo acompanhados e trabalhados para que permaneçam no nücleo famiiiar 

em convivência sadia. Para tanto, oferece serviços especiais de orientaçâo psicolôgica e 

sociais em varias necessidades tais como: facilitar o acesso aos direitos de cidadania 

visando obtençâo ou primeira via de documentaçâo pessoal; encaminhamentos de 

oportunidades de trabalho, visando prévenir a institucionalizaçâo do idoso quando sâo 
esgotadas todas as possibilidades de permanência no nücleo famiiiar. Portanto, de acordo 

com os critérios de elegibilidade expressas no Estatuto Social e Regimento Interno, avalia 

e acolhe caso seja viâvel.
Desta forma, as metas a serem atingidas e os resultados sâo mensurados por avaliaçâo 

realizada concomitantemente com as açôes diérias essenciais.
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OBS.: À medida que acontecerem os desligamentos dos idosos (seja por ôbito ou opçâo 

segura e documentada de desligamento), o CREAS sera comunicado para que possa 

encaminhar novos casos.

Convém ressaltar, que a instituiçâo sô atende casos sociais e nâo cobra nenhum vaior 

afém dos 70% do beneffcio de prestaçâo continuada, conforme previsto pela Lei n°10741 

de 2009, que comumente recebe o idoso que nâo possui recursos financeiros no nücleo 

familiar para prestar-Ihe cuidados essenciais ou que nâo possua meios para seu 

autossustento, conforme a finalidade estatutaria desta ILP para idosos o Lar Vicentino é 

uma obra unida à Sociedade Sâo Vicente de Paulo, com essência caritativa, e destinada 

a prestar acolhimento ao idoso desamparado.

Em sintese, a garantia de 12 vagas sociais ao CREAS, e dada apenas para definiçâo 

de per capta de R$2.500,00 por idoso conveniado, haja visto que no decorrer do 

tempo admitimos com grau I de dependêncîa, possam se classificar para grau If.

13-Definiçâo de Indicadores e Meios de Verificaçâo a Serem Utilizados Para Aferiçâo 

do Cumprimento de Metas e Avaliaçâo dos Resuitados
Objetivos Especificos Propostos Técnicas de Avaliaçâo com  Equipe 

de Açôes e Com Usuârios

Duraçâo e M étodos Avaliativos

Vagas encaminbadas pelo 

CREAS

-Visita domiciliar para conhecer a 

realidade do idoso;

-Relatôrio social informativo; 

-Informaçào dos critérios para 

acolhimento ao idoso/familiares.

-Avaliar os resuitados das açôes 

desenvoîvidas;

-Realizar reuniâo com a équipé 

técnica para discussào de caso(se 

necessârio).

Alimentaçâo, vestuârio, saude, 

lazer e recreaçào

-Verificar e analisar as condiçôes de 

saude gérai, comportamento, 

hâbitos do idoso:

-Verificar situaçôes clinicas com a 

rede referenciada de saude local; 

-Verificar nivel de integraçâo social 

do idoso.

-Realizar reuniôes com a équipé 

de cuidadores que atuam 

diretamente com os idosos: 

-Acom panhar diariamente o 

cotidiano do idoso;

-Acolher a garantir a proteçào 

intégral ao idoso.

Realizaçào do Contrato de 

Prestaçâo de Serviços dos

-Atendimento familiar (quando 

houver);

-Realizar reuniâo mensal com a 

équipé operacional e
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Idosos com a Instituiçâo -Orientar idoso/familiares sobre as 

regras de acolhimento e 

cum prim ento das propostas da vaga 

institucional.

entendimento com o idoso e/ou 

familia.

Atividades diâria dos idosos -Avaliar a prâtica de atividades 

como: fîsicas e lüdicas 

desenvolvidas. por meio do grau de 

satisfaçâo e socializaçâo do idoso.

-Avaliar junto  aos técnicos o grau 

de evoluçâo dos idosos.

Aproximaçào Fam iliar e 

integraçâo dentro e fora da 

Instituiçâo

-Estimulaçâo c M otivaçào dos 

idosos em eventos e festas fora da 

Instituiçâo;

-M anter os vinculos familiares com 

os idosos.

-Avaliar o  grau de interaçào dos 

idosos;

-Acom panhar os vinculos 

familiares e am igos dos idosos.

Interaçào e Integraçâo do idoso 

com recursos da sociedade

-Conduzi-Ios ao banco e INSS; 

-Conduzi-los a eventos e/ou festas 

dinâmicas sociais.

-Verifïcar o grau de aceitaçâo de 

cada um  no convivio com pessoas 

e no vas situaçôes.

14- Termo de Colaboraçâo Estabeiecido entre Prefeitura Municipal de Ubatuba e 

Organizaçâo da Sociedade Civil Lar Vicentino de Ubatuba.

O Lar Vicentino tem convênio com a Prefeitura Municipal de Ubatuba e recebeu no 

perfodo de 2016 a 2020 o valor mensal de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Mediante a necessidade de ampliar a captaçâo de recursos financeiros para continuar as 

atividades, sem ter que reduzir mais a meta de atendimento e consequentemente, atender 

àqueles que mais necessitam, novo acordo foi pactuado com a Prefeitura Municipal / 

SMAS. Diante disso, em 2020, o termo de colaboraçâo foi renovado, e passou a ser de 
R$15.000,00 (quinze mil reais) por mês.

O ültimo termo de colaboraçâo pactuado entre Prefeitura Municipal de Ubatuba e Lar 

Vicentino, datado de 26 de agosto de 2020, tem por objetivo a execuçâo de serviço de 

proteçâo social especial, de alta complexidade, em régime de acolhimento Institucional -  

iLPI -  Instituiçâo de Longa Permanência para Idosos. Hâ um total de 20 vagas para 
idosos com 60 anos ou mais, sendo que 10 dessas estâo dispomveis para

SOCIEDADE DE SÀO VICFNTE DE PAULO -  CONSELHO METROPOLITANO DE SÀO JOSÉ DOS CAMPOS
Rua Sebastiâo Humel, 714 -  Centro -  Sâo José dos Campos -  SP CEP. 12210-200 (12) 2139-0255
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L ar Vicenîino de Ubatuba 
Rua Minas Gérais, 402 -  Umuarama 

Ubatuba -  Sào Paulo -  CEP: 11690-434 
CNPJ: 45.086.170/0001-79-Telefone: (12) 3832-1532 

Gestào da atual diretoria 03/02/2021 a 02'02/2023

encaminhamentos do CREAS. No momento, temos 08 (oito) idosos encaminhados pelo 

CREAS acolhidos na Instituiçâo, portante, temos apenas 02 (duas) vagas disponiveis.

O atual contrato corresponde ao perîodo de 31 de agosto 2021 a 30 de agosto de 2022, 

com valor mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), perfazendo o vaior global de R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sem reajuste desde 2020. O valor é aplicado 

integralmente em Recursos Humanos, porém, nâo contempla todo grupo de 

colaboradores. Buscamos com este aditamento manter e movimentar os recursos 

financeiros, executando o piano de trabalho aprovado, garantindo inclusive os encargos 

sociais e trabalhistas decorrentes, bem como, garantir a manutençâo da équipé técnica 

em quantidade e qualidade adequado ao bom desempenho das atividades.

Convém ressaltar, que a instituiçâo sô atende casos sociais e nâo cobra nenhum valor 

além dos 70% do beneficio de prestaçâo continuada (BPC), conforme previsto pela Lei 

n°10741 de 2009.

14.1 -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO COM REAJUSTE DE 25% 
Anexo I e II -  Desembolso Financeiro atualizado, planilha com previsâo de aplicaçâo
do valor aditivo.

14.2 Atualmente o Lar Vicentino de Ubatuba conta com um total de 21 colaboradores, 

sendo que, 09 sâo custeados com o repasse do convênio/Termo de Colaboraçâo, 

conforme descriçâo acima.

A équipé esta configurada, em sua totalidade, da seguinte forma:

QDE FUNÇÀO

SALÂRIO
BASE

INDIVIDUAL

VALO R TOTAL  
(sem

encargos)
VALO R TORAL  
SALÂRIO BASE

1 C o o rdenado r RS 2 .484,65 RS 2 .484 ,65

1 A ss is ten te  Socia l RS 15,30/h RS 2 .111 ,40

1 N u tric ion is ta RS 15,04/h RS 800 ,00

1 L id e r de  cu idado r de  idosos RS 2 .088,00 RS 2 .088 ,00

6 S erv iços  G éra is RS 1.392,00 RS 8 .352,00

1 M otorista RS 2 .168,23 RS 2 .168,23

8 C u id a d o r de Idosos RS 1.395,00 RS 11.160,00

2 C ozinhe ira RS 1.468,20 RS 2 .936,40 R$ 32.100,68
Os vaiores acima foram atualizados conforme convençào coletiva 2021/2022. 

Em agosto de 2022 serâ aplicado novo reajuste, conforme convençào coletiva.

SOC1EDADE DF SÀO VTCENTE DE PAULO -  CONSELHO METROPOLITANO DF SÀO JOSE DOS CAMPOS
Rua Sebastiào Humel, 714 -  Centre -  Sào José dos Campos -  SP CEP. 12210-200 (12) 2139-0255
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L ar Vicentino de Ubatuba 
Rua Minas Gérais, 402 -  Umuaranra 

Ubatuba -  Sâo Paulo -  CEP: 11690-434 
CNPJ: 45.086.170/0001-79-Telefone: (12) 3832-1532 

Gestào da atual diretoria 03/02/2021 a 02/02/2023r  SOCIEDADE DE 
SÂO VICENTE DE PAULO /20_Rub _jj_ ^

Considerando a possibilidade de adiçâo de até 25% do valor do Termo de Colaboraçâo, 

solicitamos a prorrogaçâo deste contrato para mais 12 meses, com ajuste do présente 

Aditamento, subordinado as normas da Lei n° 8.666/93, e suas alteraçôes.

Ressaltamos que os reajustes trabalhistas, conforme convençâo coletiva 2021/2022, 

repassado aos colaboradores, bem como as demais categorias contratadas para 

execuçâo do trabalho no Lar Vicentino de Ubatuba nâo constam neste documento (anexo 

l e 11) e sâo compiementados com recursos prôprios da Entidade.
Se considerado o reajuste de 25%, o repasse mensal passaré de R$15.000 (quinze mil 

reais) para R$18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais) perfazendo o valor 

total de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Entretanto, apôs analise, a 

Entidade prevê um valor mensal de 18.749,66 (dezoito mil setecentos e quarenta e nove 
reais e sessenta e seis centavos), perfazendo um total de R$ 224.995,80 (duzentos e 

vinte e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), conforme 

cronograma detalhado de desembolso financeiro, anexos I e II.

Ressaltamos que a atual solicitaçâo nâo anula a proposta para convênio 2022, citado no 

item 2.2 e sem resposta, até o momento 

Desde ja, agradecemos a atençâo dispensada.

Atenciosamente

SOCIFDADF DF SÂO VÏCENTE DF PAULO -  CONSELHO METROPOLIT.ANO DF SÂO JOSÉ DOS CAMPOS
Rua Sebastiâo Humei, 714 — Centro — Sâo José dos Campos — SP CEP. 12210-200 (12) 2139-0255

Assistente Social 
CRESS 37.908CPF: 244.396.968-54
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14.1 -  ORÇAMENTO Fl'SICO -  FINANCEIRO

QUADRO DETALHADO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO
CRONOGRAMA ATUALIZADO, COM PREVISÀO DE APLICAÇÀO DO VALOR ADITIVO

Lar Vicentino de Ubatuba 
Rua Minas Ocrais, 402 Uniuarama 

Ubatuba -  Sào Paulo -  CEP: 11690-434 
CNPJ: 45.086.170/0001 -79 -  Tclcfone: (12) 3832-1532 

Gcstîlo da alual direloria 03/02/2021 a 02/02/2023

Ubatuba, 23 de junho de 2022.

CONCEDENTE (SMAS)
ITEM 1“ MÊS 2" MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5" MÊS 6" MÊS

Salârio RS 15.571.03 RS 15.571,03 RS 15.571,03 RS 15.571.03 RS 15.571.03 RS 15.571,03

IN SS RS 1.725,90 RS 1.725.90 RS 1.725,90 R$ 1.725,90 R$ 1.725,90 RS 1.725,90

FGTS RS 1.255,20 RS 1.255,20 RS 1.255,20 RS 1.255,20 RS J .255,20 RS 1.255,20

IR RF RS 78,52 RS 78,52 RS 78,52 RS 78,52 RS 78.52 RS 78,52

Adicionnl Notumo RS 119,00 RS 119,00 RS 119.00 RS 119,00 RS 119,00 RS 119,00

TOTAL POR MÊS RS 18.749,65 RS 18.749,65 RS 18.749,65 RS 18.749,65 RS 18.749.65 RS 18.749,65

ITEM T  MÊS 8“ MÊS 9° MÊS 10" MÊS 11" MÊS 12" MÊS

Salârio RS 15.571,03 RS 15.571.03 RS 15.571,03 RS 15.571,03 RS 15.571,03 RS 15.571,03

INSS RS 1.725,90 RS 1.725,90 RS 1.725,90 RS 1.725,90 RS 1.725,90 RS 1.725,90

FGTS RS 1.255,20 RS 1.255,20 RS 1.255,20 R$ 1.255,20 RS 1.255,20 RS 1.255,20

IR RF RS 78,52 RS 78.52 RS 78.52 RS 78,52 RS 78,52 RS 78.52

Adicionnl Noturno RS 119,00 RS 119,00 RS 119,00 RS 1 19,00 RS 119.00 RS 119.00

TOTAL POR MÊS RS 18.749,65 R J 18.749,65 RS 18.749.65, 
/ ------------ yj— y/

, R$ 18.749,65 RS 18.749.65 RS 18.749,65

Alexsandro Julio Santos Andrade 
Présidente da Entidade - CPF: 244.396.968-54

Ana Claudia Roarigues de Assis 
Assistente Social - CRESS 37.908
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14.1 -ORÇAM ENTO FIS1CO -  FINANCEIRO

QUADRO DETALHADO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO
CRONOGRAMA ATUALIZADO, COM PREVISÂO DE API JC’AÇÂO DO VALOR ADITIVO

Lar Vicentino de Ubatiiba 
Rua Minas Gérais, 402 -  Umuarama 

Ubatuba Sào Paulo -  CEP: 11690-434 
C'NPJ: 45.086.170/0001 -79 -  Telcfone: ( 12) 3832-1532 

Gestào da atual dirctoria 03/02/2021 a 02/02/2023

Ubatuba, 23 de junho de 2022.

C’ONCEDENTE (SMAS)

Provisôes Encargos Sociais

Q iia n t id a d e Funçflo SalA rio 1/3 F é r ia s 13° F G T S /1 3 0 IN S S F G T S IR R F M E N S  A L A N U A L

5 Serv i y o s  G éra is RS 6 .9 6 0 ,0 0

RS 5 .230,01 RS 1 .307,50 RS 1 .255,20 RS 1 .725,90 RS 1 .255,20 RS 78 ,52

1 M olo rista RS 2 .1 6 8 ,2 3

1 C u id ad o r d e  Idoso RS 1 .395,00

2 C o z in h e ira RS 2 .9 3 6 ,4 0

1 A ss is ten te  S ocial RS 2 .1 )1 .4 0

1
A d ic io n a l N o tu m o  
C u id a d o rd e id o s o RS 119 ,00

T o ta l  P re v is â o RS 15.690 ,03 RS RS 5 .230,01 RS 1 .307,50 RS 1 .255,20 RS 1 .725,90 RS 1.255,20 RS 78,52 RS 18.749 ,65 RS 2 2 4 .9 9 5 .8 0

Alexsandro Julio d ^ ^ a n lo s  Andrade 
Présidente da Entidade 
CPF: 244.396.968-54

Ana Claudia Rodrigues de Assis' 
Assistente Social 

CRESS 37.908
SOCIEDADE DE SÂO VIC ENTE DE PAULO CONSE1 110 METROPOLITAN© DE SÀO JOSÉ DOS CAMPOS
Rua Sebastiào Humel,\ A  -  Centro -  Sào José dos Campos -  SP Cep> 2210-200 (12) 2139-0255
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RESOLUÇÂO COMAS N° 171 /COMAS/2022

Dispôe sobre aprovaçâo do Piano de Trabalho do Lar 
Vicentino de Ubatuba, CNPJ: 45.086.170/0001-79, Serviço de 
Protegâo Social Especial de Alta Complexidade para pessoas 
idosas, com vistas a prorrogaçâo do Termo de Colaboraçâo n° 
59/2020 para execuçâo de serviços Sôcio Assistenciais.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Ubatuba -  COMAS, no uso de
suas atribuiçôes conferidas pelo artigo 34 da Lei Municipal n° 3.935, de 04 de julho de 
2016 e;

Considerando a Tipificaçâo Nacional dos Serviços Sôcio Assistenciais, aprovada 
pela Resoluçâo CNAS n° 109, de 11 de novembro de 2009;

Résolve:
Art. 1° Aprovar o Piano de Trabalho do Lar Vicentino de Ubatuba, CNPJ: 

45.086.170/0001-79, Serviço de Protegâo Social Especial de Alta Complexidade para 
pessoas idosas.

Parâgrafo 1°: I - Encaminhamentos a tratamentos de especialidades (psicôloga; 
tratamento saüde psiquiâtrico, fisioterapia; terapia ocupacional; tratamento dentârio, 
especialidades médicas e exames) em casos em que haja necessidade;
II- Planejamento alimentar (cardâpio nutricional dos idosos);
III- Elaborar projetos de interaçâo e socializaçâo para os idosos que envolvam recreaçâo e 
lazer.

Parâgrafo 2°: O présente piano de trabalho tem duraçâo de 12 (doze) meses com 
vigência de 31/08/2022 à 30/08/2023.

Parâgrafo 3°: O valor de repasse mensal é de R$ 18.749,65 (dezoito mil, 
setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) perfazendo o valor total 
de R$224.995,80 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e 
oitenta centavos). Os valores sâo provenientes de recursos estaduais do Fundo Estadual 
de Assistência Social.

Art. 2° Esta resoluçâo entra em vigor na data de sua publicaçâo.

Conselho Municipal de Assistência Social de Ubatuba, 05 de julho de 2022.

Anderléaf Aparecida de Sousa Pereira
Présidente do COMAS

Casa dos Conselhos -  Rua Paranâ, n° 254, Centro -  Ubatuba/SP -  CEP: 11.680-000
E-mail: comasubatuba@qmail.com
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