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Mesópolis, 31 de maio de 2021. 

OFICIO Nº 093/2021 
  

Exmo. Sr. 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhor Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 015, DE 31 DE 

MAIO DE 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar aditivo ao Termo de 

Fomento nº 03/2021, firmado com a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE 

ANÉSIO SIQUEIRA, LAR DOS IDOSOS DE POPULINA/SP, objetivando a 

consecução do plano de trabalho com atividades e ações de cunho assistencial 

referente à proteção Social de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento 

Institucional-qualificada como ILPIS (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

PARA IDOSOS), nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014”, para 

apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

   

  

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

OJ/OL/ 2034 
Enabocal 
oU/21
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 015/2021 
    

Mesópolis, 31 de maio de 2021. 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 

Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 

dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar aditivo ao Termo de 

Fomento nº 03/2021, firmado com a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE 

ANÉSIO SIQUEIRA, LAR DOS IDOSOS DE POPULINA/SP, objetivando a 

consecução do plano de trabalho com atividades e ações de cunho assistencial 

referente à proteção Social de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento 

Institucional-qualificada como ILPIS (INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

PARA IDOSOS), nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014. 

No dia 26 de maio de 2021 a Entidade apresentou novo Plano 

de Trabalho, pois houve aumento no número de idosos de Mesópolis que recebem 

atendimento da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE ANÉSIO SIQUEIRA, LAR 

DOS IDOSOS DE POPULINA/SP. Atualmente a Entidade atende 04 (quatro) idosos 

do nosso Município. 

A Entidade também solicitou aumento no valor pago por cada 

idoso, passando de R$ 500,00 para R$ 1.000,00. 

Assim justificada a iniciativa, aproveito a oportunidade para 

reiterar a Vossa Excelência e demais Edis, os protestos de elevada estima e 

consideração. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Ao Excelentíssimo Senhor 

MARCELO APARECIDO CAMILO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 
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PROJETO DE LEI Nº 015, DE 31 DE MAIO DE 2021 
  

“Autoriza o Poder Executivo a celebrar 

aditivo ao Termo de Fomento nº 03/2021, 

firmado com ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA 

BENEFICENTE ANÉSIO SIQUEIRA, LAR 

DOS IDOSOS DE  POPULINA/SP, 

objetivando a consecução do plano de 

trabalho com atividades e ações de cunho 

assistencial referente à proteção Social de 

Alta Complexidade - Serviço de 

Acolhimento Institucional-qualificada como 

ILPIS (INSTITUIÇÃO DE LONGA 

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS), nos 

termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 

2014”. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito Municipal de Mesópolis, 

Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são 

conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e 

promulga a seguinte Lei; 

Art. 1º Fica o Município de Mesópolis autorizado a celebrar 

aditivo ao Termo de Fomento nº 03/2021, firmado entre a Administração Pública 

Municipal e Associação Espírita Beneficente Anésio Siqueira, Lar dos Idosos de 

Populina, CNPJ nº 46.901.567/0001-30, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em 

parcelas mensais, por cada idosos atendido, durante o exercício de 2021, de acordo 

com o Plano de Trabalho da Entidade, que tem por objetivo contribuir com a 

promoção de acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas ao serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos e de toda a rede socioassistencial, bem
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como políticas públicas, entre elas saúde, transporte especial e programas 

especializados de habilitação e reabilitação dos usuários do Município de Mesópolis. 

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente 

lei, onerarão verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis 

Mesópolis, 31 de maio de 2021. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS 
APROVADO FOR UNANIMIDADE | 
PROJETO DE LEi ny) ISO 

mesoroL is, () DAL 

PRESIDENTE: 

EGRET | ÁRI 2. (e ESTMÊ 0 o o 

  

             



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE 
“ANÉSIO SIQUEIRA” 

Fundada em 06 de Julho de 1949, CNPJ: 46.901,567/0001-30 
Utilidade Publica Lei Nº 1,176 de 05/08/2008 

Inscrição Municipal 01/2012 
Inscrição Estadual 6656/2008 

e-mail: aebasiqueiraQWhotmail.com 
  

Plano de Trabalho 2021 

I— Identificação 

Nome: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA BENEFICENTE ANESIO SIQUEIRA 

Endereço: Rua João Robles Rubio n.º 1485 

Bairro: CENTRO CEP: 15670-000 Prefcitinta Nina icipai 

Telefone: 17- 99769-9111 MESÓPOL 
Debi. MA, PA 

Município: POPULINA-SP 

E-mail: aebasiqueira(Mhotmail.com     
C.NP.J.: 46.901.567/0001-30 Ativo: Sim (x ) Não( ) ii 

Unidade Pública ( ) 

Unidade Privada (x ) 

Endereço onde vai ser executado o trabalho: Rua João Robles Rubio nº 1485 

Bairro: Centro CEP: 15670-000 

Telefone: 17-997699111 

Município: Populina-Sp 

II — Do representante legal: 

Nome: Suely Nogueira de Assis 

Endereço Residencial: Avenida Antonio Augusto Ribeiro Filho n.º1522 

Bairro: Centro CEP: 15670-000 

Telefone: (17) 99713-8490 

Município: Populina - SP 

RG: 11.025.656 -6 CPF: 109.398.078-82 

Data do início do mandato: 2021 Datas do término do mandato: 2024 
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[I- Recursos Humanos: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

NOME Formação ou | Cargo/Função | Carga | Vínculo 
Grau de Horária | empregatício 
Escolaridade 

Silvania Amâncio | Técnico Cuidadora 40 hs Registrada 

Siqueira Completo 

Maria José Braga | Fundamental | Cozinheira 40 hs Registrada 
Incompleto 

Maria Conceição | Fundamental | Cozinheira 40 hs Registrada 
Assunção dos Incompleto 
Santos 
Cleuza Marcelino | Fundamental Cuidadora 40 hs Registrada 
Lopes Incompleto 

Ana Lucia de Médio Cuidadora 40 hs Registrada 
Assumpção Completo 

Helio Francisco | Superior Serviço Gerais/ | 40 hs Contratado 
Siqueira Completo/ Limpeza 

Artes 

Ivone de Oliveira | Fundamental | Cuidadora 40 hs Registrada 
Martinez Incompleto 
Thaís Robles Superior Coordenadora | 20 hs Contratada 
Arruda dos Completo/Serv 
Santos iço Social 

Fernanda Coletto | Superior Nutricionista 3 hs Contratada 
dos Santos Completo 
Gabriela Assis de | Superior Psicóloga 20 hs Contratada 
Ribeiro Completo 

Priscila Cristina | Superior Assistente 20 hs Contratado 
Pascuini Lucas Completo Social 
Aline Zambom S. | Superior 20 hs Contratada 
Macedo Completo Enfermeira 

Patrícia Raquel | Superior Terapeuta 8 hs Contratada 
Gomes dos Completo Ocupacional 
Santos 
Bruna Eliete de Ensino Médio | Cuidadora 40hs Registrada         
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Melo Completo 

Naiara Cristina | Ensino Fisioterapeuta | 20hs Contratada 
Celis Neto Superior 

Completo 

Andreia Cristina | Ensino Médio | Cuidadora 40hs Contratada 
Bernardino Completo 

Ana Laura de Superior Cuidadora 16hs Contratada 

Oliveira Martins | Completo 

IV- Financiamento: 

Itens de Próprios | Municipal | Estadual | Federal Privado 

despesa da 

executora 

Alimentação - 26.887,00 - - - 
Recursos 13.000,000 12.072,96 - 119.760,00 

Humanos 
Serviços de - - - - - 
3º 

Material - - - - - 
Pedagógico 

Material de - 4.348,80 - - 
consumo 
Outros 82.000,00 - - - - 

Observação: (Outros) Promoções: Pizza, Cachorro Quente, Almoço 

Beneficente, Brechó. 

V — Descrição dos serviços tipificados pela Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais — Resolução nº109, de 11 de Novembro de 2009 
  

Casa lar: 

  

  

  

Descrição do Serviço: O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos 
que possam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais dos 

usuários. Visa a garantia de direitos, o desenvolvimento de mecanismos para a 
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inclusão social, a equiparação de oportunidades e a participação e o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, a 
partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo 
situações de risco, a exclusão e o isolamento. O serviço deve contribuir com a 
promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas idosas aos serviços 
de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede socioassistencial, 

aos serviços de outras políticas públicas, entre elas, saúde, transporte especial e 
programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de defesa 
de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. 

Publico Alvo: Idosos (as) com idade igual ou superior a 60 anos, em 
situação de vulnerabilidade social, em especial: - Idosos beneficiários do 
Benefício de Prestação Continuada; - Idosos de famílias beneficiárias de 
programas de transferência de renda; - Idosos com vivências de isolamento 
por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e 

comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a 
inclusão no serviço. 

Atividades Realizadas: Tem por foco o desenvolvimento de atividades que 

contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da 
autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e 

do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. A 
intervenção social deve estar pautada nas características, interesses e 
demandas dessa faixa etária e considerar que a vivência em grupo, as 

experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização das 
experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação 
e proteção social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e 

que estimulem e potencialize a condição de escolher e decidir. 

  

Números de Atendidos: 14 

Distribuição de Serviço: 
Com profissionais que compõem a equipe Casa Lar. 
  

Descrição especifica dos problemas e motivos da implementação do 

Serviço: A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, 
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de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto- 
sustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos (as) que não 
dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de 

situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Idosos (as) com vínculo de 

parentesco ou afinidade — casais, irmãos, amigos etc. — devem ser atendidos na 

mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 

compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser 
incluídos (as) nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o 
isolamento desse segmento. Atendimento em unidade institucional com 
característica domiciliar que acolhem idosos (as) com diferentes necessidades e 

graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e 
pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades 
culturais, educativa, lúdica e de lazer na comunidade. A capacidade de 

atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, 
devendo ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com até 4 
(quatro) idosos (as) por quarto. 

Ações Multidisciplinares: Serão organizadas festividades em datas 

comemorativas, com a participação da comunidade, além de membros da 

diretoria, para que os idosos possam vivenciar cada data do ano sem 

perder a referência cronológica, além de ser um momento diferenciado 

dentro da rotina da entidade; serão comemorados também os 

aniversariantes do mês, como forma de valorizá-los e prestigiá-los. Grande 

parte das atividades e práticas diárias continuarão sendo realizadas 

juntamente com a área da Terapia Ocupacional, devido a similaridade 

entre as duas profissões que se completam; entre as ações citadas, também 

serão realizadas: culinária com as idosas, trabalhos manuais, decorações, 

avaliações, bingos, atividades físicas, jogos, estimulando a coordenação 

motora e raciocínio; voltando-se para o bem estar dos idosos e promoção 

da entidade na comunidade. As demais áreas de atuação na entidade, 

também continuarão contribuindo com o trabalho psicológico, 

principalmente enfermeiras, técnicas, cuidadoras, médicos, que 

participarão das avaliações dos idosos, discussões de casos e intervenções, 
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pois nenhum profissional exerce sua função isoladamente, e o grupo 

auxiliando nas ideias e na prática diária, o trabalho se torna mais rico e os 

resultados mais positivos. 

Trabalho com a Equipe: os atendimentos individuais com os 

funcionários, sempre serão feitos de acordo com a necessidade, no intuito 

de garantir a saúde mental do trabalhador e um bom clima organizacional, 

além de mensalmente participar das reuniões com a equipe, discutindo 

ideias, propostas, mudanças necessárias, estimulando o trabalho em equipe 

e a troca de informações. 

Trabalho Documental: os Relatórios mensais continuarão sendo feitos, 

relatando o trabalho na área de Psicologia para os órgãos vinculados à 

entidade como prestação de contas do serviço ofertado, além de 

documentos inerentes ao Psicólogo como: Declarações, Laudos, Ofícios e 

Pareceres para outros órgãos competentes. O trabalho Psicológico também 

continuará sendo executado, de acordo com a demanda, na contratação de 

pessoal para a entidade, realizando Avaliação Psicológica, através de 

testes e entrevistas de candidatos às vagas que surgirem durante o ano, 

garantindo a escolha de funcionários de acordo com o perfil necessário 

para cada cargo. 

  

  

Coordenador: São atribuições do coordenador 

Coordenar as atividades administrativas, visando ao bom funcionamento do 

asilo; 

Fazer controle de mantimentos e todo material no estoque; 

Gerenciar suprimentos e compras da Instituição; 

Receber, registrar e controlar as doações; 

Acompanhar e avaliar o desempenho dos funcionários da Instituição, sob sua 

coordenação; 

Assessorar a organização de eventos da Instituição; 

Administrar a seleção de pessoal, folha de pagamento, escalas de serviço e de 

férias; 
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Exercer o controle dos documentos, das admissões e demissões de funcionários, 

para encaminhamento a contabilidade; 

Elaborar relatório mensal de doações, despesas diversas, roupas da lavanderia e 

material de limpeza; 

Encaminhar em tempo hábil, a planilha de pagamento dos funcionários; 

Dar ciência à Diretoria de todo e qualquer problema ocorrido no asilo, 

relacionado à pessoal, compras, conservação e manutenção; 

Comunicar à Diretoria qualquer necessidade de reparo e/ou consertos, reformas, 

manutenção e conservação dos bens móveis e equipamentos usados no asilo; 

Acompanhar o andamento dos convênios celebrados com os Órgãos Públicos; 

Encaminhar ao órgão conveniado relatórios de prestação de contas juntamente 

com a documentação comprobatória; 

Acompanhar a aplicação dos recursos oriundos dos convênios; 

Apresentar à Diretoria propostas de mudanças de rotinas nas áreas de pessoal, 

suprimento e material quando necessário. 

Psicólogo: São atribuições do Psicólogo: 

Observar o comportamento dos residentes e suas mudanças; 

Desenvolver trabalho conjunto com a equipe multidisciplinar; 

Criar um espaço que permite ao idoso ampliar o uso dos recursos existentes na 

instituição, melhorando a autoestima, criando vínculos e reduzindo a apatia; 

Estimular o cognitivo dos residentes com atividades artísticas e recreativas, 

como pintura, trabalho com massinha e etc; 

Trabalhar com as atividades planejadas de acordo com a demanda e 

necessidades especifica, e proporcionar um melhor bem estar em geral; 

Realizar atendimentos individualizados sempre que necessário; 
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Organização de prontuários dos residentes, fazendo relatos nos prontuários 

separadamente. 

DO ASSISTENTE SOCIAL 

São atribuições do Assistente Social: 

PARAGRÁFO ÚNICO- São atribuições do Assistente Social: 

Registrar em prontuário o acompanhamento social dos idosos, em forma de 

cadastro, atualizando seu banco de dados; 

Manter permanente contato com os Órgãos Públicos que disciplinam a política 

de Atenção aos idosos conforme legislação vigente; 

Acompanhar alunos e visitantes; 

Acompanhar os idosos, quando demandado, aos recursos comunitários, visitas, 

eventos e outras atividades; 

Realizar reunião com os idosos, no sentido de melhorar o relacionamento entre 

os mesmos, buscando sempre uma boa convivência; 

Viabilizar documentações, benefícios sociais e visitas domiciliares; 

Participar das atividades festivas; 

Buscar restabelecer o convívio entre os asilados e seus familiares e/ou amigos; 

Realizar atividades sociais que favoreçam a reinserção sócio comunitária; 

Supervisionar estagiários; 

Participar das reuniões coletivas periódicas e das extraordinárias, sob 

convocação; 

Proceder entrevista tanto do idoso quanto dos seus familiares ou responsáveis 

no caso de admissão neste Asilo, observando-se as normas existentes e, em 

  

Rua João Robles Rubio nº1.485 - Populina - SP. - CEP. 15670.000 - Tel 
(017)99769-9111 

Email: aebasiqueira(Mhotmail.com



ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE 
“ANÉSIO SIQUEIRA” 

Fundada em 06 de Julho de 1949, CNPJ: 46.901.567/0001-30 
Utilidade Publica Lei Nº 1.176 de 05/08/2008 

Inscrição Municipal 01/2012 
Inscrição Estadual 6656/2008 

e-mail: aebasiqueiraQ0hotmail.com 
  

especial o Estatuto do Idoso, recolhendo-se toda a documentação necessária ao 

abrigamento; 

Na admissão do idoso preparar o contrato de prestação de serviços, conforme 

formulário próprio; 

Em caso de um idoso abrigado vir a ser internado manter um estreito controle, 

para acompanhamento da evolução de seu quadro de saúde, informando a 

Diretoria qualquer anormalidade; 

Gerar estatísticas de atendimento e relatório de suas atividades. 

Nutricionista: São atribuições do Nutricionista: 

Proceder à avaliação nutricional dos idosos e orientação alimentar/ higiênica; 

Elaborar dietas individualizadas para os idosos que apresentarem diagnósticos 

nutricionais de obesidade, desnutrição ou algum problema de saúde ligado à 

alimentação; 

Proceder a acompanhamento nutricional dos idosos; 

Realizar orientação nutricional verbal aos idosos sempre que estiver presente no 

momento da distribuição das refeições; 

Elaborar cardápios semanais, supervisionar a cozinha e a preparação dos 

alimentos; 

Acompanhar supervisionar e orientar a embalagem e estoque de produtos 

alimentícios adquiridos e recebidos pela Instituição, especialmente quanto às 

datas de validade, dando especial atenção às normas da Vigilância Sanitária; 

Emitir parecer técnico dos casos acompanhados, sugerindo as aquisições; 
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Promover atividades preventivas com os idosos sobre questões relacionadas à 

orientação alimentar; 

Participar de estudos de casos, quando necessário; 

Proceder encaminhamentos em casos de necessidade de avaliação/tratamento 

com endocrinologista ou outras áreas; 

Gerar estatísticas de atendimento e relatórios de atividades realizadas; 

Participar de programas de cursos ou outras atividades com idosos e 

funcionários da instituição; 

Participar das reuniões coletivas periódicas e das extraordinárias, sob 

convocação; 

Supervisionar estagiários. 

Enfermagem: O principal objetivo da enfermagem será oferecer ambiente 

seguro e acolhedor para idosos cronicamente debilitados e funcionalmente 

dependentes; garantir serviços de atenção integral que atendam as 

necessidades das pessoas idosas em estado de vulnerabilidade; promover o 

conforto e a dignidade de seus usuários. O enfermeiro elabora as escalas 

mensais das funcionárias da área, é responsável pelos prontuários, planeja, 

executa e avalia o serviço dos cuidadores. Os cuidados diários de 

enfermagem correspondem à: higiene corporal e oral, sendo a oral limpeza 

diária das próteses dentárias; incluindo corte de cabelo, unhas, barba; 

auxílio na locomoção aos cadeirantes e com dificuldades físicas; 

medicação e dieta conforme prescrição médica, identificação dos 

diagnósticos de enfermagem, terapia medicamentosa, verificação de sinais 
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vitais; estímulo de atividades físicas de acordo com a capacidade de 

locomoção de cada um; além do banho de sol. Os cuidados com a saúde 

são realizados diariamente vinte e quatro horas por dia. O enfermeiro 

também é responsável na verificação e pedidos de receita, contato com a 

secretária de saúde e toda rede que envolve o Sistema Único de Saúde; 

além de liderar e direcionar os profissionais que realizam o cuidado direto 

com os usuários, visando capacitar a equipe de cuidadores a fim de 

habilitá-los a executar as ações do cuidado à pessoa idosa com 

sensibilidade, segurança, maturidade e responsabilidade. Quando o 

profissional da enfermagem atua junto à pessoa idosa residente em uma 

ILPI, esse trabalhador tem condições de tomar esse 

cuidado/atendimento/assistência mais humanizado, acolhedor, avaliativo, 

integral, podendo contribuir para melhoria da qualidade de vida do idoso 

institucionalizado. 

Fisioterapia: A fisioterapia tem o importante papel na Instituição, que 

seria melhorar a saúde do idoso e prevenir doenças. O profissional faz uso 

de técnicas de equipamentos de cinesioterapia como: bola, bastão, 

caneleiras, alteres, entre outros. A prática de exercícios se torna necessária 

e importante, não só para o corpo, mas para elevar a qualidade de vida, 

ganhando destaque para prevenir atrofia muscular, problemas na coluna, 

osteoporose, além de trabalhar a reabilitação de quem já tem alguma 

deficiência e a prevenção de quedas, muito comum nessa idade. O 

tratamento será feito por etapas, primeiro serão feitos exercícios de força, 

depois de equilíbrio e no final a readaptação do paciente. Além de ser 
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eficaz fisicamente, a fisioterapia também contribuirá psicologicamente 

para o idoso, fazendo com que ele se sinta útil para o mundo e para ele 

mesmo. 

Terapêutico Ocupacional: A Terapia Ocupacional é uma forma de 
tratamento que atua na área da saúde, visando a reabilitação ou habilitação 
bio-psico-social do indivíduo, por meio de ações selecionadas e dirigidas. 
É caracterizada como a profissão que promove o desenvolvimento, 
tratamento de indivíduos ou grupos que necessitem de cuidados físicos, 
sensoriais, psicológicos e/ou sociais, de modo a ampliar seu desempenho e 
participação social, através de instrumentos que envolvam a atividade 
humana em um processo dinâmico relacional entre atividade paciente e 
terapeuta. 

Para isto o terapeuta ocupacional lançará mão, em diferentes situações, do 
uso específico de atividades expressivas, lúdicas, artesanais, da vida diária 

e de auto-manutenção, psicopedagógicos, profissionalizantes, entre outras, 
previamente analisadas e avaliadas, sob os aspectos anatomo-fisiológicos, 
cinesiológicos, psicológicos, sociais, culturais e econômicos. A Terapia 
Ocupacional visa manter, restaurar e melhorar a capacidade funcional, 
mantendo o idoso ativo e independente o maior tempo possível. Em 
relação a geriatria, a atuação do Terapeuta Ocupacional tem como objetivo 

geral promover o desempenho dos idosos nas atividades de vida diária, nas 
atividades instrumentais de vida diária, nas atividades de trabalho e nas 
atividades de lazer. As atividades ocupacionais existem nos espaço da 
instituição e em alguns momentos são realizadas em espaços da 
comunidade, contudo a apatia, agravada pelos processos de isolamento, 
depressão e/ou demência, enclausuram o idoso e o confinam a um 
envelhecimento que se contenta em aguardar apenas o tempo passar. 

Assim, o Terapeuta procura restabelecer as perdas físicas, mentais e 
sociais que causam desajustes no idoso. Na atuação com o idoso o 
Terapeuta age como facilitador que capacita o mesmo a fazer o melhor uso 

possível das capacidades remanescentes, a tomar suas próprias decisões e 

lhe assegurar uma conscientização de alternativas realistas. 
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A atividade é um meio no qual se vivencia significado existencial através 
da expressão de valores, a auto responsabilidade, da (re) descoberta de 
competências e habilidades, do compromisso, e da sistematicidade, 

podendo envolver ainda convívio social pautado por bem-estar. 

Cuidador: Com conhecimento específico da função é o responsável por cuidar 
dos idosos, facilitando o exercício de suas atividades diárias; 

São atribuições do cuidador de idoso: 
Acatar recomendações e orientações da enfermeira, administrar medicamentos 
quando necessário; 
Realizar curativos; 
Fazer arrumação do leito do idoso; 

Dar banho nos idosos e quando necessário banho de leito, caso o paciente esteja 
acamado; 

Realizar troca de fraldas; 

Realizar mudança de decúbito; 
Levar o idoso para caminhar e tomar sol; 
acompanha- los junto aos serviços de saúde, e na higiene pessoal; 
Fazer higiene bucal dos idosos; 

Dar alimentação ao idoso; 

Recolher roupas sujas e levar para a lavanderia; 
Buscar a roupa na lavanderia e guardar nos armários 

Cozinheira: São atribuições da cozinheira: 

Organização dos alimentos na dispensa e na câmara fria, observando e 

controlando o prazo de validade; 

Relacionar as entradas e saídas dos mantimentos; 

Usar touca; 

Manter as unhas limpas e cortadas; 

Usar sapato apropriado para o local; 
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Cuidar da higiene dos alimentos; 

Seguir as normas e cardápio feito pela nutricionista. 

Manter a cozinha limpa e arejada. 

Limpar janelas e ventiladores. 

Auxiliar Serviços Gerais: São atribuições do Auxiliar de Serviços Gerais: 
  

Proceder à limpeza de um modo geral nas áreas que lhe forem designadas; 

Recolher o lixo, acondicionando-o em embalagem própria; 

Recolher o lixo contaminado separadamente do comum, embalando os 

descartáveis da farmácia em recipiente próprio, colocando —os no depósito de 

recolhimento expurgo, para destinação final; 

Manter o chão sempre limpo; 

Retirar pó das mesas, cadeiras, armários e equipamentos; 

Limpar paredes e azulejos; 

Limpar janelas e vidros; 

Lavar as roupas dos residentes e as de cama e banho; 

Limpar os banheiros diariamente; 

Repor papel higiênico e toalha; 

Fazer recolhimento de roupas sujas; 

Guardar roupas limpas. 
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QUADRO DE ATIVIDADES: 

Descrição de Dia Da Semana Horário 
Atividades Seg |Ter |Qua |Qui |Sex |Sab |Dom 
Banho, café, 7:00 

remédios e X Ea x x % X x as 

curativos 8:30 

Visitas dos x SE 9:00 

agentes de as 
saúde e NASF 11:00 

Banho de Sol |x x x E X X x 9:00 

eTV as 

11:00 
Palestra x 9:00 

religiosa e TV as 
11:00 

Cabeleireiro 9:00 

x as 
11:00 

Tv 9:00 
x as 

11:00 

Almoço X X Dá x x é é 11:00 
as 
11:30 

Lanche da X X X x x é x 14:00 
Tarde - as 

14:30 

Atividades x x x % X X x 15:00 

Diversificadas as 

16:00 

Jantar % K pé X X x é 17:00 

as 
17:30                 
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VI -— Objetivos 
Geral: - Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas 

com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias; 
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de 

direitos que contribuem para a intensificação da dependência; - Prevenir o 
abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à 
convivência familiar e comunitária; - Promover acessos a benefícios, programas 
de transferência de renda e outros serviços socioassistenciais, das demais 
políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; - Promover 
apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e 

utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e 
não somente cuidados de manutenção; - Acompanhar o deslocamento, viabilizar 

o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços básicos, tais como: bancos, 

mercados, farmácias etc., conforme necessidades; - Prevenir situações de 

sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 
prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados. 
Específicos: Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e 
autônomo; - Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) e encontros 
intergeracionais de modo a promover a sua convivência familiar e comunitária; 
- Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e 
capacidades para novos projetos de vida; - Propiciar vivências que valorizam as 
experiências e que estimulem e potencializem a condição de escolher e decidir, 

contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social dos 
usuários. 

VII — Características da População a ser atendida: 

Faixa Etária: Idosos a partir de 60 anos 
Regime: Fechado 

Sexo: Masculino / Feminino 

Capacidade: 14 idosos 

Lotação média mensal: 14 Idosos 
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VIII - Operacionalização: Ininterrupto (24 horas). Ter acesso a provisões para 
necessidades básicas; - Ter acesso a espaço provisório de acolhida para 
cuidados pessoais, repouso e alimentação ou dispor de condições para acessar 
outras alternativas de acolhimento. 

IX — Fases de Execução: 
Detalhamento de como se processará a execução da ação. Cronograma de 
atividades. 

Cronograma de Atividades Mensais: 

  

ITEM PERIODO DE 12 MESES (JANEIRO A 
| DEZEMBRO DE 2021) 
  

O |0 /0 10 ]/0 /0 10 10 
21/13 141516 

oO |1 |1 
9/0141 a
 

| 

o
 

O
 

r
a
 

  

  

1 

Ano Novo X 

Aniversários |x |x |x IX »á XIX IX IX IX IX IX 
  

Dia das x 

Mães 
  

Festa Junina x 
  

Dia dos Pais x 
  

Datas Festa dos d 
Comemorativ | Padrinhos 
  

as Natal * 
  

Carnaval x 
  

Nutricionista | x x pi 
  

Enfermeiro se 5a x 
  

Palestras/Rod | Assistente x X x 

a Conversa | Social 
  

Pao
 Psicóloga X X 
  

Terapeuta x X x x |x 

Ocupacional 
    Fisioterapeut | x x x x 

a                             
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Programas de Proteção Social Básica ou Especial — Rede Privada 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meses Recursos Materiais | Alimentação | Impostos, | Total Geral 
Humanos de taxas e 

consumo outros 

Mês 1 20.262,69 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 2 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 3 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 4 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 5 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 6 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 7 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 8 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mês 9 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mêsl0 20.262,69 | 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mêsll 20.262,69 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Mêsl2 20.262,69 1.500,00 3.000,00 7.000,00 | 31.762,69 

Total 243.152,28 | 18.000,00 | 36.000,00 84.000,00 | 381.152,28 

REPASSE ESTADUAL-2021 

PERÍODO VALOR 
Janeiro R$1.006,09 

Fevereiro R$1.006,09 

Março R$1.006,09 
Abril R$1.006,09 

Maio R$1.006,09 

Junho R$1.006,09 

Julho R$1.006,09 

Agosto R$1.006,09 

Setembro R$1.006,09 

Outubro R$1.006,09 

Novembro R$1.006,09 

Dezembro R$1.006,12         
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REPASSE MUNICIPAL DE MESÓPOLIS-2021 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

PERÍODO VALOR 
Janeiro R$2.000,00 

Fevereiro R$2.000,00 

Março R$2.000,00 
Abril R$2.000,00 

Maio R$4.000,00 
Junho R$4.000,00 

Julho R$4.000,00 

Agosto R$4.000,00 

Setembro R$4.000,00 

Outubro R$4.000,00 

Novembro R$4.000,00 
Dezembro R$4.000,00   
  

RELAÇÃO DE ATENDIDOS DESTE MUNICÍPIO 

1 João Batista de Almeida 

2- Jotaelson Alves Mendes 

3- Cecilia da Silva Santana 

4- Dorival Libertes Moura 

Declaro ser a expressão da verdade o acima declarado. 

Presidente 

Suely Nogueira de Assis 
RG 11.025.656-6 

Populina, 25 de maio de 2021. 

     

    a de AS$sumpção 
W28.7.937-6 
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