
 
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  

E-MAIL 

assfranciscopvitor@gmail.com 

BANCO 

Caixa Econômica Federal 

AGÊNCIA 

0147 

CONTA ESPECÍFICA:  

3787-1 

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)3423 7248 (SERVIÇO) 

CELULAR 

 9 - 8885 - 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, 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 50 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; 
- Valorizar a auto-estima e as capacidades individuais das atendidas, indicando oportunidades de geração de renda 
e promoção humana; 
- Ter um local apropriado, limpo e pronto para receber as pessoas atendidas; 
- Adquirir boa conduta para a convivência no meio familiar e social; 
- Fornecer lanches para as 30 gestantes, todas as quartas feiras e seus filhos de até 10 anos, que acompanham suas 
mães; 
- Fornecer mensalmente cestas básicas aos assistidos e gestantes cadastrados na Associação Francisco de Paula 
Vítor; e 
- Fornecer cestas básicas, às pessoas ou famílias em vulnerabilidade social, que procuram esta entidade. 

4. PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS 
I-Aquisição de material para completar os Kits de enxoval dos recém-nascidos: 
Body de Manga Comprida e Curta, Mijãozinho, Jogo de 3 Cueiros,  Cobertorzinho, Toalha de Banho, Sabonete 
Infantil, Mamadeira, Lãs e Fios para fazer Manta e Conjuntinhos para os  bebês. 
 
 II- Aquisição de material para bordar: 
Linhas diversas, Tecido Ètamine, Pano de Saco para Pano de Prato. 
 
III- Alimentação em geral: Achocolatado, açúcar, alho arroz, azeite, azeitona, batata palha, biscoito, café, caldo 
de galinha, catchup, cebola, chá, coco ralado, colorau, creme de leite, ervilha, extrato de tomate, farinha de 
mandioca, farinha de milho, feijão, gelatina, leite condensado, leite, macarrão, maionese, manteiga, margarina, 
milho verde, molho shoyo, óleo, ovos, pão, refrigerante, sal, sardinha, suco sachê, suco caixa, temperos, legumes, 



verduras e frutas 
- Aquisição de legumes, verduras e frutas em geral; 
- Aquisição de carne suína, bovina e frango; e 
- Aquisição de frios em geral. 
 
IV - Despesas essenciais: energia elétrica, água e esgoto, serviços de comunicação e gás. 
 
V- Aquisição de materiais e produtos para limpeza geral: amaciante, anti desengordurante, balde, cera, cloro, 
desinfetante, detergente, esponja multiuso, esponja de aço, limpa alumínio, multiuso veja, pano de prato, pano de 
limpeza, rodos, sabão em pedra, sabão em pó, saco plástico para lixo, vassouras. 
 
VI- Aquisição de materiais para higiene pessoal: creme dental, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha 
para as mãos.  
 
VII- Aquisição de materiais descartáveis e outros: copos, guardanapos, papel toalha para cozinha, fósforo.  
 
A previsão anual de receitas é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), repassados em parcelas mensais. 
A previsão de despesas é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme descritas neste Plano de trabalho. 

5. FORMA DE EXECUÇÃO 
- Orientações as gestantes e as mães dos bebês, já cadastradas, Através da atividade “Auxílio Fraterno Apóstolo 
Pedro” que se realiza nas 4ª feiras, das 13:00 às 15:30 horas, 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. 
- Oficinas as gestantes de bordados diversos e artesanato de cozinha. 
- Esclarecimentos sobre a convivência familiar, social e promoção humana. 
- Cuidados aos recém-nascidos como higiene, alimentação e saúde. 
- Distribuição de enxovais para recém-nascidos cadastrados e para outras mães necessitadas que buscam auxílio. 
- Fornecimento de cestas básicas às pessoas ou às famílias em vulnerabilidade social. 

6. AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 
Serão utilizados os seguintes meios para verificar os devidos resultados: 
- Avaliações em grupo das assistidas gestantes e mães que, através de questionamentos, irão comentar e verificar o 
crescimento atingido nas atividades que participam, para o bem do bebê e delas mesmas, sob a orientação das 
voluntárias; 
- Fotos que registram os trabalhos desenvolvidos; 
- Ficha de frequência: apresenta a frequência regular das gestantes e mães, tendo como finalidade o controle e 
acompanhamento de seu desenvolvimento; e 
- Ficha de cadastro das pessoas para receber cestas básicas: através de entrevista sobre sua necessidade, contendo 
dados sobre moradia, das pessoas na família, do rendimento mensal, para a realização de visita no local. 

DATA E ASSINATURA 
 
 
Pouso Alegre, 24 de maio de  2019. 

 
 

Roseane de Castro 
Presidente 

 
 


