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Para : Adriano José Marciniak
DD. Secretario Municipal de Administração da Prefeitura de Mafra ISC

Senhor Secretário,

Encaminhamos a documentação faltante para participar do Termo deColaboração entre o município de Mafra e o GIRO, solicitados através do oficionº 060/SMA/2022 datado de 14/03/2022.

- Certidão negativa do tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;- Declaração de registro da organização da Sociedade civil no ConselhoMunicipal de Saúde;
- Certidão emitida pela Controladoria Geral do Município de Mafra;- Currículos profissionais de integrantes da OSC; sendo 02 funcionárias
diretos na instituição.
Informamos que dois membros da diretoria faleceram por este motivo oscurrículos destes não constam sendo: Tereza Bartneck, 13/06/2020 (ClarisseSteidel (óbito em 12/12/2021)
- Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica emitida peloSecretario Municipal de saúde de Mafra/SC;- Adequações ao plano de trabalho, na descrição dos objetivos, metas eindicadores;
- Ajustes no plano de aplicação dos recursos, o cronograma de desembolso e oprocesso de desembolso.
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ngelaMaria Fagundes Kanopka
o Presidente
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3.4 Objetivos

3.4.1 Objetivo Geral:

procedimentos e que se encontram em situação de vulnerabilidade social,decorrentes da ausência de saúde e condições físicas bem como financeirasinsuficientes para custear as despesas durante este período, considerando quealguns desses pacientes é o provedor da casa.

3.4.2 Objetivos Específicos

1. Prover a manutenção dos pacientes oncológicos cadastrados na instituiçãoem suas necessidades biopsicossociais, bem como manter os benefíciosoferecidos aos mesmos;
2. Contribuir com a humanização do atendimento, auxiliando na efetivação dosdireitos destes;
3. Promovera disseminação de informações sobre o câncer e sua prevençãopor meio de palestras, em escolas, empresas, meios de comunicação,distribuição de materiais gráficos informativos sobre a prevenção;4. Contribuir com a qualidade de vida do paciente com câncer durante otratamento;
5. Auxiliar/encaminhar no acesso a benefícios junto ao INSS, programas detransferência de renda e outros serviços das demais políticas públicas setoriais.
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3.5 Meta

1.Atender 50 novos casos de pacientes com diagnóstico positivo decâncer/ano.
2. Distribuir 50 cestas básicas/mês;

3. Distribuir /autorizar 100% dos medicamentos/fraldas e suplementosalimentar prescritos pelos profissionais de saúde ao paciente, durante otratamento;
4. realizar 06 palestras no ano com temas pertinentes à prevenção dadoença e direitos jurídicos dos pacientes oncológicos. Lista de presença ecronograma geral/ano de palestras.

3.6 Indicadores

a. Controle de novos pacientes cadastrados/ano; (50 casos novos /ano)b. lista de presença;
c. declarações de recebimento de cestas básicas assinadas pelospacientes e ou familiares; (50 básicas/mês)
d. cronogramageral de palestras;
e. lista de presença dos participantes nas palestras.

3.7 Metodologia

Para que as metas sejam alcançadas o GIRO, vem ganhandonotoriedade da comunidade com Os serviços já prestados, o trabalho em rede,contato com as equipes das ESFs - Estratégia da Saúde da Família , divulgação

Quanto ao atendimento aos pacientes e ou familiares destes ocorre daseguinte forma: Os pacientes com diagnóstico positivo ou que esteja comsuspeita de neoplasia dirigem se ao GIRO para realizar o cadastro, munidos dedocumentos pessoais e exames que comprovam a doença.Durante este acolhimento/entrevista é definido com o mesmo e ou com afamília a necessidade que está passando e posteriormente recebe oapoio/auxilio que for identificado com o mesmo e dentro das possibilidades eserviços que a instituição oferece e tem acesso.
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Encaminhamentos para orientações jurídicas como: benefícios e auxíliodoença junto à previdência Social, apoio Psicológico ao paciente e aosfamiliares, reuniões mensais sobre assuntos pertinentes à doença, visitasdomiciliares de apoio e orientações, empréstimos de cadeira de rodas e debanho, camas hospitalar, e outros equipamentos , os quais são levados aodomicilio, doação de roupas, Dispensado produtos como: Fraldas geriátricasdescartáveis, alimentos que compõe a cesta básica, leite, suplementosalimentares como: Sustagen, Nutren Active/senior, Sustare, Nutridrink, albumina

3.8 Prazo de Execução do Projeto
9 meses /ano 2022.

3.9 Impacto Social Esperado

O serviço ofertado irá contribuir para adesão e continuidade ao tratamentooncológico em especial aos pacientes em situação de vulnerabilidade social ouque não estejam vinculados junto ao INSS. Sabe Se que o tratamento é emlongo prazo e o paciente necessita deste apoio e auxilio durante este período.Melhorando a qualidade do tratamento e consequentemente o restabelecimentoda sua saúde. 
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Processo de Monitoramento e Avaliação

A apresentação dos resultados ocorrerá através de relatórios, lista depresença, declarações assinadas pelos pacientes e ou familiares que recebem oauxílio.

3.10 Recursos Físicos. O espaço físico da sede compõe em:

1º Piso: Sala diretoria, sala atendimento pacientes, sala de espera, 01banheiros, 01 sala para o bazar, 01 cozinha, Refeitório, despensa paraalimentos, depósito Geral, 01 lavanderia, 01 garagem. 2º Piso, escadas ecorredor de circulação, 02 banheiros, 10 salas.
Os itens serão adquiridos e posteriormente repassados aos pacientes

instituição.

3.11 Recursos Humanos
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Cargo função | Formação Carga Quantidade

|

Tipo de
horária vinculoCoordenadora 20 horas 01 CLT

Ensino
superior

Serviços gerais Ensino médio

|

30 horas

|

01 CLTincompleto semanais
Secretaria/diretoria

|

Ensino médio

|

12 horas

|

01 Voluntária
do

|

semanais 
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3.12 Riscos

Por se tratar de um período de Pandemia ( Coronavírus - COVID/19), algumas
atividades podem não ocorrer, dependendo de novos decretos
Municipais/Estaduais)
Por se tratar de atendimentos à pacientes que passam por períodos de fraqueza
e debilitam constantemente pode ocorrer alterações no projeto.

4. Recursos Financeiros
4.1 Recursos de Contrapartida (caso a instituição possua)

Quanto os recursos financeiros arrecadados pelo GIRO, ocorrem através
de tardes Beneficentes, jantares/almoço, café solidário, campanhas da

comunidade para arrecadação de leite, ação entre amigos e doações de
voluntários anônimos. Em anexo a instituição possui o bazar beneficente diário
que disponibiliza produtos para venda objetivando a arrecadação de verbas
estes recursos são revertidos em benefício dos pacientes bem como a
manutenção da instituição.

4.2 Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Itens de custeio Valor estimado ano de

2022
Poto cestas básicas e material de limpeza R$ 32.000,00

/higiene
Pgto medicamentos, fraldas e suplementos R$ 31.000,00

alimentar.

Pato aluguel da sede R$ 15.600,00
Pgto agua/luz/telefone e internet R$ 6.000,00

Material de expediente R$ 2.400,00
Combustível e manutenção dos veículos R$ 2.000,00

Mantas (colchão piramidal) R$ 1.000,00

Total R$ 90.000,00
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Mês Valor mensal (R$)
4 R$ 10.000,00
5 R$ 10.000,00
6 R$ 10.000,00
7 R$ 10.000,00
8 R$ 10.000,00
9 R$ 10.000,00
10 R$ 10.000,00
11 R$ 10.000,00
12 R$ 10.000,00

Total R$ 90.000,00  
 

4.4 Prestação de Contas:

O processo de prestação de contas é feito embasado nas diretrizes
estabelecidas no Decreto Municipal 4013/2017, seguindo os pressupostos das
instruções do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, bem como da lei

nº 13.019/2014. A Prestação de Contas será realizada observando a boa e

regular aplicação dos recursos conforme previsto no plano de trabalho. A

Organização de Sociedade Civil deverá ter toda a documentação comprobatória
(via original e uma cópia) da aplicação dos recursos.

o. Transparência e Controle

Em conformidade com o art.11 da Lei 13.019/2014, a OSC disponibilizará em
sítio eletrônico as ações realizadas em parceria com o poder público, permitindo
o acesso das informações ao público, bem como, os valores gastos com cada
ação, RH e demais gastos, além do Plano de Trabalho,relatórios, dentre outros

6. Nomeação do Gestor da Parceria
A OSC nomeia (Nome do profissional), RG e CPF para responder pela parceria
junto à celebrante, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e demais

órgãos de controle.
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Previsão de cronograma de reuniões

Mês Local Tema Número de
participantes

 

 

Abril/2022

Maio /2022

Junho/2022

Julho/2022

Agosto /2022
Setembro/2022

Outubro /2022

Novembro2022

Dezembro/2022
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Modelo delista de presença para reuniões

 

Numero Participante Assinatura
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02
 

03
 

04
 

05 

06 

07
 

08 

09
 

10
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12
 

13
 

14
 

15    
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Mafra/SC, 22 de março de 2022.

ivo3o gná Homsap Q

Ângela Maria Fagundes Kanopka
Presidente do GIRO

ET

Rosimeri Souza Farias

CPF: 666 374 069 53
Técnico Responsável pelo Projeto
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