
 

ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 

 
 

1.IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO FRANCISCO DE PAULA VÍTOR 

 

CNPJ:23.952.906/0001-01 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Padre Vítor, 209 – Bairro Cascalho – Pouso Alegre-MG. 

 

TELEFONE: (35)3422-1657  

 

FAX: E-MAIL: 

assfranciscopvitor@gmail.com 

BANCO: Caixa Econômica Federal 

 

AGÊNCIA:0147 CONTA ESPECÍFICA: 3526-7 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: Roseane de Castro 

 

FUNÇÃO: Presidente RG: MG1.221.059 SSPMG CPF:313.762.906-34 

 

ENDEREÇO COMPLETO: Rua João Basílio, 140 – Centro  – Pouso Alegre-MG. 

 

TELEFONE: (35)3421-2078 CELULAR: 98898-2078 E-MAIL: 

rose.castro140@gmail.com 
 
 

2. CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA  

Estabelecer bases de cooperação para o desempenho do trabalho assistencial e efetivo em prol de crianças, jovens, 

adultos e idosos carentes, possibilitando o devido atendimento através de orientações e prática de diversas 

atividades, visando a assistência, a convivência familiar, social e a promoção de cada indivíduo.  
 
 

3. DESCRIÇÃO DE METAS 

-Atender a 40 recém-nascidos e suas respectivas mães participantes da atividade “Auxílio Fraterno Apóstolo 

Pedro” e a outras mães que buscam eventualmente este tipo auxílio. 

-Oferecer kit de enxoval para estas crianças. 

-Esclarecer as mães sobre os cuidados médicos, sociais e higiênicos para o melhor desenvolvimento físico e moral 

dos bebês, das crianças, das mães e da família. 

-Atender a 40 pessoas jovens, adultos e idosos no “Ambulatório Jésus Gonçalves”, através de procedimentos 

apropriados em suas feridas sob orientação de profissional na área de enfermagem. 
-Adquirir o crescimento da saúde e a diminuição de riscos de doenças. 

-Ter um local apropriado, limpo e pronto para receber as pessoas atendidas. 

-Adquirir boa conduta para a convivência no meio familiar e social.  

 
 

4. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS 

I- Aquisição de material para completar os Kits de enxoval dos recém-nascidos: 

Toalha de banho, Cobertorzinho, jogo com cueiros, jogo pagãozinho com mijãozinho, novelos de lã, 

mamadeira, sabonete infantil, pacote de fralda descartável. 

 
II- Alimentação em geral: açúcar, arroz, feijão, óleo, farinhas de trigo, de milho e de mandioca, polvilho, alho, 

cebola, macarrão, extrato de tomate, catchup, refrigerante, suco, achocolatado, café, maionese, bolachas, creme de 

leite, leite condensado, batata palha, temperos, ovo, coco ralado, milho verde, ervilha, óleo, azeite, azeitona, 

gelatina, margarina, manteiga, leite, pão, chá, dentre outros produtos; 

- Aquisição de legumes, verduras e frutas em geral; 

- Aquisição de carne suína, bovina e frango; 

- Aquisição de frios em geral  

 

III - Despesas essenciais: energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação e gás. 



IV- Aquisição produtos de limpeza: 

Cloro, Desinfetante, Detergente, Multiuso, Sabão em pó, Sabão em pedra, Amaciante, Vassouras, Rodos, Panos 

para limpeza, Bombril, Esponjas e Cera. 

 

A previsão anual de receitas é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), repassados em parcelas iguais mensais. 

A previsão de despesas é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme descritas neste Plano de trabalho. 

 

5. FORMA DE EXECUÇÃO 

 Através da atividade “Auxílio Fraterno Apóstolo Pedro” que se realiza nas 4ª feiras, das 13:00 às 

15:30 horas. 

As gestantes e as mães dos bebês, já cadastradas, recebem orientações sobre cuidados médicos, sociais e 

higiênicos para o melhor desenvolvimento físico e moral das crianças desde o período de gestação até os 

quatro primeiros meses de vida. 

Há esclarecimentos sobre a convivência familiar, social e sobre a promoção humana. 

Os bebês são conduzidos ao berçário, onde recebem todos os cuidados de higiene, alimentação e saúde. 

São distribuídos enxovais para as mães destes recém-nascidos e para outras mães necessitadas que 

buscam nosso auxílio.  

 Atendimento das famílias em situação de vulnerabilidade social e oferta de cesta básica. 
 
 

6. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

 Objetivando o crescimento saudável dos recém-nascidos, a segurança e aproveitamento das gestantes e 

mães dos bebês, serão aplicadas avaliações pelas voluntárias deste trabalho, colhendo das atendidas seus  

Pareceres, dúvidas e sugestões que resultarão em melhorias para todos.  

 Por meio de avaliações criteriosas, será feito um levantamento do desempenho, das dificuldades e dos 

resultados obtidos nos tratamentos das feridas, visando dos atendidos o seu bem-estar no meio familiar e social, o 

estímulo para viver com respeito e ser respeitado, bem como, a prevenção de doenças. 
 
 

DATA E ASSINATURA 
 

Pouso Alegre, 27 de junho de 2018. 

 

 

 
 

____________________ 

Roseane de Castro 

Presidente 

 

 


