
  

 

 

 

ANEXO I 

 

Ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

Secretaria Executiva dos Conselhos 

Rua Guaíra,3074  

Guarapuava-PR 

 

 

Vimos por meio desse apresentar PLANO DE TRABALHO do Projeto Ampliação e 

Construção de Nova Sede da ACPAC, cujo valor total é de R$ 1.850.290,30 (um milhão e 

quinhentos mil reais), para apreciação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI, 

visando a inclusão do mesmo no Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa - FMDPI, que permite a captação de recursos de Pessoas Físicas e Jurídicas 

através do referido Fundo. 

 

Guarapuava-PR, 30 de novembro, de 2021.  

  

                                       ____________________________________ 

Marcelo Podolan Lacerda Vieira 

Presidente 

CPF: 772.337.359-72 

RG: 4.148.442-0 

 



  

 

ANEXO II 

PLANO DE TRABALHO  

PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 

NOME DA INSTITUIÇÃO:  

Associação Casa de Passagem e Apoio à Pessoa com Câncer 

CNPJ: 

05.070.802/0001.91 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

 

(X)  Sem Fins Lucrativos 

(  )  Cooperativa 

(  )  Religiosa 

ENDEREÇO: Rua Marechal Floriano Peixoto, 926 

BAIRRO: Trianon CIDADE: Guarapuava UF: PR CEP: 85.012-240 

E-MAIL: 
acpacguarapuava@hotmail.com 

TELEFONE: (42) 3035-3921 

NOME DO DIRIGENTE DA OSC:  

Marcelo Podolan Lacerda Vieira 

CPF: 772.337.359-72 

PERÍODO DE MANDATO: 

2021/2023 

RG/ÓRG EXPEDIDOR: 

4.148.442-0 SSP-PR 

CARGO: 

Presidente do Conselho Administrativo 

ENDEREÇO DIRIGENTE:  

Rua Frederico Guilherme Virmond, 3243, centro. 

CEP: 85010-120 

INSCRIÇÃO no CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO: 

NUMERO: 003 DATA: 07/08/20218 VENCIMENTO: 13/04/2023 

GERENCIADOR DO SIT E RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
NOME CPF / RG 

Waldemar Brustolin Neto 030.475.849.31 e 7312671-1 

 
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO: 

NOME CPF / RG 

Etiene Rabel Corso 052.483.639-69 e 9.751.649-9 



  

 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

 

(x) políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

(x) políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem; 

( ) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão; 

(  ) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais 
e instituições de longa permanência; 

(  ) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos dos idosos; 

( ) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no 
atendimento do idoso. 

 

 

2. PROPOSTA DE TRABALHO 

NOME DO PROJETO: Ampliação e Construção de Nova 

Sede da ACPAC 
PRAZO DE EXECUÇÃO:  

18 meses 

PÚBLICO ALVO: Pessoas em tratamento oncológico 

OBJETO DA PARCERIA: Infraestrutura para oferecer acolhimento e casa de passagem às pessoas em 
tratamento de câncer que são atendidas pela ACPAC e Câncer Center. 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA: 

A Associação Casa de Passagem e Apoio à Pessoa com Câncer (ACPAC) é uma entidade sem fins 

lucrativos fundada em 27/05/20021 e qualificada como de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº. 

1253/2003 e pela Lei Estadual nº. 14576/2004. 

A ACPAC executa políticas estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

prestando serviços oficialmente tipificados conforme a Tipificação Nacional de Serviços 

Sociassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a pessoas com câncer que encontram 

 
1 Data do registro do seu estatuto social. 



  

se em tratamento médico, e seus acompanhantes, em situação de vulnerabilidade ou de risco social e 

pessoal. Os serviços de assistência prestados pela ACPAC são gratuitos, contínuos, permanentes e 

planejados e integrados a rede de atendimento socioassistencial, conformes à legislação vigente. Tais 

serviços se materializam em ações diretas com usuários, em ações integradas em rede de atendimento 

socioassistencial, em ações conjuntas com os setores público privado e em ações com a comunidade em 

geral. 

A ACPAC atende a demanda gerada pela oncologia do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo, 

este, com sua unidade nova denominada Câncer Center, está implementando o tratamento com 

Radioterapia. 

 

Sobre o Projeto 

A proposta deste projeto advém da necessidade de uma estrutura mais ampla e com condição de 

atender a demanda que esta implementação vai gerar, pois a capacidade de atendimento do hospital vai 

ser maior, consequentemente a casa de apoio também precisa ser maior. 

A estrutura que a ACPAC precisa ter, e que é objeto deste projeto, tem como objetivos gerais: 

● manter os serviços atualmente ofertados pela ACPAC; 

● Ampliar o espaço físico com capacidade para comportar entre 40 e 50 pessoas 

simultaneamente; 

● Ampliar a estrutura de funcionários para poder atender esse público; 

● Construir próximo ao Câncer Center para facilitar o deslocamento das pessoas em 

tratamento. 

 

O projeto tem dois caminhos que podem ser percorridos, e serão apresentados como hipóteses: 

Hipótese 1: Comprar 50% do terreno onde está localizado, que não lhe pertence (usa um contrato 

de comodato) para poder construir e aumentar a capacidade de receber pessoas em tratamento de 

câncer. Nesta situação, permanecerá no mesmo local, rua Marechal Floriano Peixoto, 926, Trianon 

(próximo a Lagoa das Lágrimas); 

Hipótese 2: Comprar um terreno mais próximo ao Câncer Center e construir uma estrutura que 

permita acolher entre 40 e 50 pessoas simultaneamente. 

 

 

 



  

Valor Estimado do Projeto 

          Para os cálculos de construção, o seguinte indicador vai ser utilizado: 

 CUB/Pr - O CUB/Pr é o principal indicador da construção civil e significa Custo Unitário Básico. 

É calculado pelos sindicatos da indústria de construção civil. No site sindusconpr.com.br se encontra 

essa informação com detalhes da metodologia, o último valor apurado foi em outubro de 2021 e 

apresenta o valor por m² de R$ 1.987,39 (data da pesquisa: 01/12/2021). 

 

Considerando a hipótese 1, teremos os seguintes valores: 

● Compra de 50% do terreno - área de grande valor imobiliário estimado em aproximadamente R$ 

250.000,00; 

● Construção de 300m² - considerando o valor do CUB/Pr supracitado de R$ 1.987,39, 300m² 

equivale a R$ 596.217,00; 

● Reformas e adaptações na estrutura atual para atender essa nova demanda: R$ 200.000,00; 

● Valor Total da Hipótese 1: Somando a compra do terreno, a construção de 300m² e a reforma o 

valor total é de R$ 1.046.217,00; 

 

Considerando a hipótese 2: 

● Construção de 700m² - considerando o valor do CUB/Pr supracitado de R$ 1.987,39, equivale a R$ 

1.391.173,00; 

● O terreno, além de comportar essa construção, precisa de um espaço para uma horta e para um 

estacionamento interno que facilite a descarga de doações em geral. Valor estimado para a compra 

deste terreno é de R$ 200.000,00; 

● Valor Total da Hipótese 2: Somando a construção e a aquisição do terreno o valor equivale a R$ 

1.591.173,00; 

            Observação: as 2 hipóteses são possíveis de se colocar em prática. O fator decisivo para se escolher 

uma em detrimento da outra consiste no tempo de arrecadação. Este projeto tem a urgência da necessidade 

de atender as pessoas em tratamento de câncer e que necessitam desta estrutura, logo, a evolução na captação 

do recurso vai ser a resposta definitiva para se colocar a hipótese 1 ou a hipótese 2 em prática. 

            As explicações que seguem são para a compreensão da necessidade do projeto e para entender 

melhor o resultado almejado na execução de cada hipótese. 

            Para definir o valor do projeto vai ser utilizado o valor mais alto, entretanto, como supracitado, 

ambas as hipóteses possuem a real possibilidade de ocorrer    

 



  

Motivo do projeto: 

Para que seja possível a compreensão e análise destas propostas, é necessário contextualizar trazendo 

informações sobre a ACPAC e o Câncer Center. 

O que precisa ser observado com muita atenção é o fato de que está sendo planejado uma 

infraestrutura que possa ajudar a suprir a demanda gerada pelo Hospital de Caridade São Vicente de 

Paulo na sua unidade denominada Câncer Center com a implementação da Radioterapia.  

A estrutura atual da ACPAC é satisfatória para atender pessoas em tratamento quimioterápico, 

pessoas que passam por intervenções cirúrgicas e as que precisam ficar o dia inteiro aguardando horário 

de consulta e de exames, situações estas, que a ACPAC  disponibilizou um lugar para se alimentar, para 

dormir (descansar) e realizar sua higiene pessoal, serviços ofertados a quem mora fora do município e 

que caracterizam serviços de casa de passagem.. 

Ainda sobre os serviços, para as pessoas que moram no município de Guarapuava é oferecido 

acompanhamento psicológico, tratamentos alternativos com aplicação de Reiki e Microfisioterapia, 

acompanhamento socioassistencial para explicar os direitos da pessoa com câncer bem como para 

verificar as necessidades que estas pessoas tem, garantindo alimentação e buscando promover melhores 

condições para suprir as vulnerabilidades que a pessoa se encontra. Cabe salientar que todos os serviços 

são para o núcleo familiar e cuidadores da pessoa em tratamento de câncer. 

O Hospital Câncer Center, vai aumentar a capacidade de atendimento, sua estrutura física e seu 

quadro de funcionários já estão aptos para isso.  

As consultas, as cirurgias e o tratamento quimioterápico, procedimentos que já eram realizados pelo 

hospital, agora ganham mais uma etapa, a radioterapia.  

A radioterapia é um tratamento realizado em diversas sessões diárias até que se complete a 

quantidade indicada pelo médico. Por ser diária, o deslocamento da pessoa em tratamento, que já está 

debilitada devido a doença, se torna exaustivo, motivo pelo qual se faz necessário uma casa de apoio 

que ofereça serviços de acomodação e de refeições. 

A capacidade instalada para a radioterapia do Câncer Center é de até 80 pessoas por dia e já está 

projetada a ampliação deste serviço com novas instalações, estas, com capacidade igual ou superior ao 

que já está instalado, ou seja, em um futuro próximo pode chegar a atender aproximadamente 160 

pessoas dia.  

O tratamento radioterápico no Paraná existe em 2 cidades, Curitiba e Cascavel, com grande 

demanda, afinal, são apenas 2 unidades para atender o estado todo. Guarapuava vai oferecer este serviço 

e se tornar mais uma referência estadual para o tratamento de câncer. Atualmente, o hospital atende 7 



  

(sete) municípios que compõem a 5º Regional de Saúde, o salto vai ser exponencial, haja vista que a 5º 

regional é composta por 20 (vinte) municípios e a projeção é de atender mais regionais. 

Diante do exposto, as hipóteses supracitadas seguem alinhadas com as projeções futuras, 

considerando o aumento de pessoas que serão atendidas pelo Câncer Center. 

 

Explanação sobre as hipóteses: 

Tendo a hipótese 1 colocada em prática, a compra de 50% do terreno que não pertence a ACPAC, 

traz um espaço que possibilita a construção de mais 300m², também 2 pisos, trazendo diversas opções 

de reestruturação na divisão de cômodos da estrutura atual. 

Para elucidar, a casa de passagem precisa de quartos, banheiros, cozinha, copa com buffet para 

refeições, sala e almoxarifado para armazenamento de alimentos, produtos de limpeza e demais 

ferramentas e utensílios utilizados na casa. Já para a parte administrativo, que se junta ao apoio, precisa 

de sala para comportar administrador e assistentes, pois precisa gerir todo o fluxo de pessoas, controlar 

fomentos e parcerias públicas, prestar contas dos eventos e demais atividades que demandem ajuda da 

sociedade, bem como o lançamento de notas fiscais do programa Nota Paraná, necessita de 1 sala isolada 

para a Assistente Social realizar seus atendimentos com privacidade, sala de reuniões com espaço que 

comporte 50 pessoas para palestras e orientações semanais aos usuários da ACPAC, banheiros, espaço 

para bazar, espaço para realização de atendimento de psicólogo e também para tratamentos alternativos 

como o Reiki e a Microfisioterapia. Mais móveis e utensílios serão necessários. 

Considerando a hipótese 2, a compra do terreno e a construção de toda a estrutura em localização 

mais próxima ao Câncer Center, possibilita um planejamento arquitetônico que desde o início vai ser 

projetado para esta demanda, desde os detalhes de acessibilidade até a divisão de cômodos e, também 

estar mais perto do hospital tem grande relevância quando se trata de oferecer melhores condições aos 

usuários. 

A hipótese 2 é a mais adequada. A estrutura atual pode permanecer especificamente para o apoio 

das pessoas em tratamento de câncer que residem no município (estas não precisam pernoitar), 

ampliando os serviços oferecidos para atender outras demandas do Hospital São Vicente de Paulo, 

afinal, a estrutura é localizada a meia quadra deste. E a nova estrutura vai estar localizada mais próxima 

ao Câncer Center, além de ter uma estrutura idealizada desde a planta vislumbrando o melhor para as 

pessoas em tratamento de câncer. 

        Cabe ressaltar que projeto Ampliação e Construção de Nova Sede da ACPAC é uma proposta 

que visa ampliar a capacidade de atendimento da ACPAC para atender uma demanda nova demanda. A 

presença de um hospital especializado em câncer, com equipamentos de ponta e setor de pesquisa, que 



  

dentre tantas, tem como destaque o estudo do genoma, já atraiu os olhares de todo o Brasil e também do 

exterior, consequentemente, neste segmento o Município de Guarapuava está em evidência, motivo pelo 

qual se entende que uma casa de apoio que dê suporte para a demanda gerada pelo hospital não deve ser 

visto tão apenas com o olhar de um bem social, que já seria de grande importância, mas também como 

demonstração de desenvolvimento do Município, mostrando infraestrutura forte vinculada a saúde, que é 

um dos pilares da sociedade. O hospital tem uma causa específica e investe no que tem de melhor, um 

passo grandioso que vai impactar positivamente a sociedade de Guarapuava e região. 

 

Conclusão 

Conclui-se que o projeto em questão visa angariar recursos financeiros através de destinação de 

percentual de I.R. previsto em lei e que pode ser destinado a projetos para a pessoa idosa, e de fato, vai 

abranger esse público que possui um percentual significativo de pessoas em tratamento de câncer, 

condição que torna o projeto ainda mais especial, afinal, para receber a pessoa idosa o projeto deve 

contemplar acessibilidade, conforto e praticidade, logo, vai ser satisfatório a todos que da Instituição 

necessitem. A hipótese 2 oferece as melhores condições e tem o valor mais elevado, e, utilizando-se do 

Princípio da Prudência, é este valor que vai utilizado como base para este projeto. 

 

Informação Adicional: 

O público alvo da ACPAC são pessoas com neoplasia que estão em tratamento e seus familiares. 

Atualmente 139 pessoas com câncer estão cadastradas na ACPAC incluindo familiares que estão 

inseridas nos serviços. Deste número, 52 são pessoas idosas acima de 60 anos até 80 anos.  

O presente projeto versa sobre a captação de recurso necessário para a atender além da pessoa idosa 

diagnosticada com câncer e em tratamento de radioterapia e quimioterapia, toda a região, será um espaço 

público de bem social da comunidade guarapuavana e demais cidades.  

Sabemos que, no curso do processo de envelhecimento natural, podemos adquirir algumas doenças, 

dentre elas, destacamos o câncer, uma doença que demanda cuidados específicos e consequentemente 

toda uma infraestrutura adequada a receber a pessoa idosa e em tratamento, principalmente quando em 

tratamento de quimioterapia e radioterapia, urge a necessidade de acessibilidade e comodidade. 

Atualmente temos o seguinte número de pessoas idosas com cadastro ativo da ACPAC: 

Idade 60-69 anos 70-79 anos 80-89 anos 

Feminino 18 8 2 

Masculino 11 13 0 
 



  

3. OBJETIVOS 

 

Atender a todos que estejam em tratamento de câncer pelo SUS e que necessitem da estrutura da 

ACPAC, dando prioridade ao atendimento à pessoa idosa e seu cuidador. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

o Oferecer o serviço de casa de passagem que contemple pernoite e refeições diárias para quem assim 

necessitar. 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

Os serviços prestados pela ACPAC estão assim tipificados conforme a Resolução n. 109/2009 do 

Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). Observa-se que há ações que se classificam em mais 

de um tipo de serviço. 

● Realizar serviços de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus acompanhantes, que 

estejam em trânsito e sem condições de auto sustento, durante o tratamento de doenças graves fora da 

localidade de residência, com período de funcionamento ininterrupto (24 horas). 

Obs: o município de origem da pessoa precisa ter estabelecido contrato de convênio com a ACPAC. 

 

 

 

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

5.1 – DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM 
EXECUTADAS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO 
OBJETO: 

Metas Objetivos 
Quantida

de 
Inicial Final 



  

Captação do 

Recurso 

Captar o valor total do recurso para 

iniciar a construção. 

R$ 

1.591.173

,00 

Dezembr

o 

2021 

Novembro 

2023 

Construção e 

regularização 

Construir e regularizar a obra 

dentro de todas as exigências 

legais. 

01 imediata

mente ao 

conseguir 

o recurso 

18 meses 

para 

concluir a 

obra 

 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

Construção e/ou ampliação da nova sede da ACPAC contemplando as especificidades para atendimento 

digno às pessoas em tratamento de câncer. 

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 
Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Captar fundo através de 
destinação de Imposto de 
Renda de PF e PJ. 

Extrato de valores do FMDPI Comprovante de 
depósito de P.F. e P.J. 

2 Construir ou ampliar 
sede. 

Evolução da obra In loco 

3 Obter alvará de 
funcionamento 

Habilitação para abertura Início dos atendimentos 
ampliados 

 

 

6-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO 
(ações) 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1  Elaboração da 
planta de 
construção 
(nova sede ou 

Análise das demandas 
do serviço para 
projeção de um 

equipamento apto 

01 projeto de 
construção 

ou 01 projeto 
de ampliação 

01 Mês 01 Mês 01 



  

ampliação da 
atual) 

para os atendimentos 
especializados.  

Compra de 
materiais de 

construção e/ou 
do terreno 

Planejamento a ser 
realizado pela 

engenheiro civil e 
administrador 

01 Fluxo mensal 
variável 

 Contínuo Contínuo 

Construção Por intermédio dos 
construtores 

01 01 Contínuo Contínuo 

2 Entrega final da 
obra 

Por intermédio dos 
construtores 

01 01 Mês 18 Mês 18 

3 Início dos 
atendimentos 

ampliados 

Equipe 
Multiprofissional 

Número de 
atendimentos 

que serão 
ampliados 

com a 
construção 

50 Contínuo contínuo 

 
 
 

7 - PREVISÃO DA RECEITA (R$1,00) 

 Recursos captados de pessoas físicas e jurídicas através do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa -
FMDPI, destinados ao projeto. Valor almejado: R$ 1.591.173,00. 

 
 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL TOTAL (18 meses) 

PROPONENTE R$ 1.591.173,00 R$ 88.398,50 1.591.173,00 

Obs: As despesas serão provisionadas em 18 meses e começa imediatamente quando se atingir 
o valor almejado. 

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) Não se aplica 

8.1. CONCEDENTE 

 MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 

      



  

8.2. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO 
EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

8.3. PROPONENTE – (CONTRAPARTIDA NÃO FINANCEIRA, SOMENTE QUANDO 
EXIGIDO) 

NÃO SE APLICA. 

9. DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

UNID ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

Material de Consumo 
 Não se aplica   

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 Não se aplica   

Serviços de Terceiros – Pessoa Física 

 Não se aplica   

Recursos Humanos 

 Não se aplica   

Encargos trabalhistas, 13º e férias proporcionais, Rescisão proporcional 

 Não se aplica   

Custos Indiretos 

 Não se aplica   

 

 

 

 

 

 

   



  

Aquisição de Ativo Permanente 

01 Aquisição de terreno e construção da sede da ACPAC 93.954,04 1.591.173,00 

SUBTOTAL 1.591.173,00

VALOR DESTINADO ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(10% do subtotal) 

R$ 159.117,30 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal) R$ 100.000,00 

TOTAL GERAL: 1.850.290,30 

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

Prestação de contas trimestralmente, a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação do extrato do 
Termo de Fomento na imprensa oficial, e prestação de contas final, em até 60 dias após término da 
vigência. 

 

 

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: 

- 150 dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período. 

 

Guarapuava, 30 de novembro de 2021. 

 

 

________________________ 

Marcelo Podolan Lacerda Vieira 

Presidente 

CPF: 772.337.359-72 

RG: 4.148.442.0 

 



  

 

 

 

 

 

 


