
 

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS RECANTO DA AMIZADE 
FUNDADA EM 02/10/1953 

Rua Benjamin Constant, 524 – Bairro São Cristóvão – 99.200-000 – GUAPORÉ – RS – CGC/MF 89.075.725/0001-52 

PLANO DE TRABALHO 
 

VIVER BEM 

ANO 2020 

 

 

1. Dados Cadastrais e Características da OSC 

 

A Associação dos Idosos Recanto da Amizade, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ sob nº 89.075.725/0001-52, estabelecida na Rua Benjamin 

Constant, nº 524, Guaporé/RS, neste ato representado por sua Presidente, Faní 

Marchetto Pierosan, portadora do RG nº 7009545794, CPF nº 089.913.400-91, vem 

apresentar Plano de Trabalho para Celebração de instrumento para formalização de 

parceria para a realização do projeto “VIVER BEM – ANO 2020”, que prevê a 

realização, promoção e articulação de ações direcionadas à melhoria da qualidade de 

vida da pessoa idosa, respeitando a individualidade, limitação e capacidade de cada 

indivíduo. 

 

 

1.1. Caracterização, Finalidade, Histórico e Área de Atuação da OSC 

 

   A Entidade foi fundada no ano de 1953, voltada às finalidades de amparar 

a velhice desamparada, distribuir auxílios semanais, arredar roupas e agasalhos e 

encaminhamento para assistência médica. Realiza um trabalho de desenvolvimento de 

atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e de educação para a 

cidade, promovendo o convívio social, o resgate da auto-estima e o fortalecimento de 

vínculos familiares, assegurando o pleno exercício da cidadania. 

Atualmente, a entidade possui uma equipe comprometida, que está voltada 

para a realização de encontros semanais e o planejamento de atividades envolvimendo 

idosos, respeitando prioritariamente o interesse do grupo, estimulando a sua autonomia.  

A entidade atende cerca de 120 (cento e vinte) idosos, através de grupos de 

convivência e visitas domiciliares. As atividades na entidade são realizadas durante seis 

horas semanais, nas quartas feiras, das 10h às 16h. 

 



 

ASSOCIAÇÃO DE IDOSOS RECANTO DA AMIZADE 
FUNDADA EM 02/10/1953 

Rua Benjamin Constant, 524 – Bairro São Cristóvão – 99.200-000 – GUAPORÉ – RS – CGC/MF 89.075.725/0001-52 

Tendo como filosofia o compromisso com o Estatuto do Idoso, 

organizando-se de modo a ampliar as trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, enquanto fortalece vínculos familiares e 

incentiva a socialização e a convivência comunitária. 

 

1.2. Relação dos Dados da OSC Compilados 

 

Nome da Entidade: Associação dos Idosos Recanto 

da Amizade 
CNPJ: 89.075.725/0001-52 

Endereço: Rua Benjamin Constant, nº 524, Bairro: São Cristóvão 

Município: Guaporé UF: RS CEP: 99.200-000 Telefone:  

E-mail:  

Conta Bancária: 06.004284.3-3 Banco: Banrisul Agência: 0675/Guaporé 

Data de constituição da OSC: 02.10.1953 

Nome do Responsável: Faní Marchetto 

Pierosan 

CPF: 089.913.400-91 

Período do mandato: 02 anos C.I. Órgão Expedidor: 

7009545794/SSP 

Cargo: Presidente 

Endereço: Av. Alberto Pasqualini, nº 1139, B. Centro, na cidade 

de Guaporé/RS 
 CEP: 99.200-000 

Caracterização da OSC: Associação privada sem fins lucrativos 

Finalidade: Realização, promoção e articulação de ações direcionadas à melhoria da 

qualidade de vida da pessoa idosa. 

Histórico e área de atuação da OSC: Fundada em 1953, atende idosos, de idades a 

partir dos 60 anos, fomentando iniciativas de VIVER BEM. 

 

2. Proposta De Trabalho - “VIVER BEM – ANO 2020” 

 

O projeto “VIVER BEM – ANO 2020” atende idosos de ambos os sexos, em 

situação de vulnerabilidade social, com idade a partir de 60 anos. 

O objetivo geral é a integração do idoso na comunidade, pela convivência 

com os diversos segmentos da sociedade. Através de recreações, lazer, 
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desenvolvimento de habilidades, participação em eventos do Município e palestras 

educativas, contribui-se para o processo de envelhecimento ativo, sadio e autônomo.  

As atividades desenvolvidas na entidade são realizadas às quartas-feiras, das 

10h às 16h, com a participação dos idosos. É servido lanche da tarde, além de 

proporcionar aos mesmos horas de lazer com música, danças, jogos, leitura, corte de 

cabelo, passeios e confraternização em datas especiais. Além disso, são promovidas 

ações em saúde, como a vacinação e o controle da pressão arterial, através de 

enfermeiras do Sistema Único de Saúde. 

Além dos atendimentos, são realizadas doações mensais de alimentos a 

idosos impossibilitados de se locomover, através de visitas. 

Para atingirmos tal objetivo, carecemos de recursos físicos, financeiros e 

humanos. Em contrapartida ao nosso próprio trabalho de mobilização social para o 

atendimento dessa parcela desassistida da população, solicitamos o repasse de um apoio 

à entidade, pelo Município de Guaporé, em parcela única, no valor de R$ 7.000,00 

(Sete mil reais), para contribuir à manutenção das atividades dos encontros semanais, 

através da compra de gêneros alimentícios. 

 

2.1. Relação dos Dados da Proposta de Trabalho Compilados 

 

Nome do Projeto/Atividade: “VIVER BEM – ANO 2020” 

Prazo de Execução: Até 31 de dezembro de 2020. 

 Objetivo geral: Realização, promoção e articulação de ações direcionadas à melhoria da 

qualidade de vida de idosos. 

 Público alvo: Idosos, a partir de 60 anos. 

 Objeto da parceria: Repasse de R$ 8.550,00 para aquisição de moveis, placa indicativa e 

pintura. 

 Descrição da realidade: Atendimento de 120 idosos carentes e de baixa renda, de acordo 

com os objetivos estatutários da entidade, no sistema de convivência.   

 Impacto social esperado: Melhoria da qualidade de vida dos envolvidos. 
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3. Ações e Metas 

 

A entidade trabalha com idosos de ambos os sexos, a partir de 60 anos, em 

vulnerabilidade social ou de baixa renda.  

A proposta busca executar ações de prevenção e orientação, de acordo com a 

plataforma do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF, promove 

o atendimento das famílias usuárias destes serviços, garantindo o desenvolvimento 

Política de Assistência Social junto à este nicho social. 

Este projeto traz um serviço que integra o Sistema Único de Assistência 

Social – SUAS e é organizado em consonância com os princípios, as diretrizes e as 

orientações contidas nas normativas e políticas nacionais. 

No presente caso, a entidade solicita recursos para a aquisição moveis, placa 

indicativa e pintura em nossa sede. 

 

3.1. Cronograma De Execução De Metas 

 

Metas 
Etapa/ 

Fase 
Especificação 

Indicador Físico Duração 

Unidade Quantidade Início Término 

01 01 

Aquisição de moveis, 

placa indicativa e 

pintura do projeto 

“VIVER BEM” – Ano 

de 2020 

            8.550,00 - 31.12 

 

3.2. Descrição Das Ações 

 

METAS AÇÕES VALOR 

(R$) 

01 

Aquisição de moveis, 

placa indicativa e 

pintura do projeto 

 “VIVER BEM” – 

Ano de 2020 

01 Pintura R$ 5.000,00 

02 Moveis  R$ 3.000,00 
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  03 Placa Indicativa 550,00 

VALOR TOTAL R$ 8.550,00 

 

 

3.3. Cronograma de Desembolso: 

 

DESCRIÇÃO PARCELA ÚNICA 

 

Aquisição de moveis, placa indicativa e 

pintura do projeto 

“VIVER BEM” – Ano de 2020 
8.550,00 

VALOR TOTAL (R$) 8.550,00 

 

3.4. Da Movimentação Dos Recursos 

 

1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser 

depositados na conta específica da Entidade, vinculada ao objeto, e aplicados no 

mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização. 

2. Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, 

enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 

a) em fundo de aplicação financeira ou caderneta de poupança; ou  

b) operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública. 

3. Os pagamentos deverão ser efetuados por transferência eletrônica sujeita à 

identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 

bancária (DOC, TED, Débito), nos pagamentos realizados a pessoas físicas e/ou 

jurídicas, inclusive dos empregados. Excepcionalmente, poderá ser utilizada a emissão 

de cheque nominal a pessoas físicas e/ou jurídicas que não possuam conta bancária. Os 

pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade 

dos fornecedores e prestadores de serviços. 

4. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 

poderão ser utilizados pela Associação desde que não haja desvio de finalidade do 

objeto e dentro das condições previstas neste instrumento. 

5. A Associação deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os 

rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos. 
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6. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a 

Associação a participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a Administração 

Municipal. 

 

3.5. Da Restituição Dos Recursos 

 

A Associação compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado 

monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da 

legislação aplicável, nos seguintes casos: 

a) inexecução do objeto; 

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido; 

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente 

instrumento, ainda que em caráter de emergência. 

Compromete-se, ainda a Associação, a recolher à conta do Município o valor 

correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período 

compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o 

seu emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação. 

 

4. Modo e Periodicidade das Prestações de Contas 

 

Para prestar contas de acordo com os critérios e indicações exigidos pela Lei, 

com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 

que o seu objeto foi executado conforme pactuado, haverá a descrição pormenorizada 

das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 

esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de execução financeira, 

bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, demonstração de 

resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos da Entidade 

parceira, segundo as normas contábeis vigentes. 

 

 

 

4.1. Prestação de Contas – Meta 01: 

 

A Associação realizará a comprovação dos gastos da Parcela Única do 

repasse municipal anualmente, através de relatórios com as notas fiscais expedidas. A 

entidade deverá observar a pesquisa de preços antes da contratação, a fim de apurar a 

economicidade e a proposta mais vantajosa em suas compras. 

 

5. Prazo De Análise Da Prestação De Contas Pela Administração Pública 
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Solicitamos, contudo, que a Administração analise a Prestação de Contas em 

até 30 (trinta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de 

diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período. 

 

6. Considerações Finais 

 

Na qualidade de representante legal da Proponente, declaro, para fins de 

prova junto ao Município de Guaporé/RS, para os efeitos e sob as penas da lei, que 

inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou 

qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência 

de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma 

deste Plano de Trabalho. 

 

Nestes termos,  

Pede deferimento. 

Guaporé/RS, em 02 de Dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

LUCILA MARIA TIRELLO SOSO 

Presidente 


