
 

 

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 Segurança 

Alimentar e Nutricional na Melhor Idade, cujo valor total é de R$ 59.904,00 (cinquenta e 

nove mil novecentos e quatro 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: Segurança Alimentar e Nutricional na 
Melhor Idade 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  

12 meses 

PÚBLICO ALVO: Pessoas idosas em tratamento oncológico 

OBJETO DA PARCERIA: Garantir segurança alimentar para todas as pessoas idosas diagnosticadas 
com câncer e atendidas pela ACPAC por meio de destinação de benefício eventual (cesta básica). 

 

 



 

 

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 

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 integrada a rede de atendimento socioassistencial e 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 e privado e em ações com a comunidade 

em geral. 

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. Com 

relação ao gênero, prevalece o feminino com 28 mulheres.  

Sendo assim, os atendimentos voltados a população idosa faz com que as ações da ACPAC 

sejam planejadas conforme a especificidade de cada grupo social, valorizando as experiências 

vividas como forma de interação e proteção social, contribuindo para o desenvolvimento de autonomia 

e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção 

de risco social e pessoal. 

 

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

Feminino 18 8 2 

Masculino 11 13 0 

 

 

 
 



 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:  

Das famílias atendidas pela ACPAC, destacam-se aquelas em que o usuário que procurou 

atendimento e é diagnosticado com algum câncer seja uma pessoa idosa e que, a busca 

principal pelo atendimento da Entidade esteja relacionada com a necessidade de assistência 

no que tange à benefícios eventual e em especial o de cesta básica. 

Este número tornou-se ainda maior com a pandemia mundial de covid-19, semanalmente, 

recebemos em média cinco novos pacientes que desejam ser cadastrados na ACPAC e/ou 

que foram referenciados referenciados pela Rede Socioassistencial do Município. Todos 

desejam acessar benefício eventual de cesta básica. 

Segundo dados da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 

(PENSSAN), em comparação com o ano de 2018, o número de brasileiros em situação de 

fome era de 10,3 milhões e, em 2019 esse número avançou para 19 milhões. 

Verificamos que, dentre 135 pessoas cadastradas, 52 são pessoas idosas, deste número, 

mensalmente destinamos alimentos mensalmente para 35 pessoas. O intuito do projeto é 

poder contemplar a totalidade de pessoas idosas assistidas. 

A proposta do projeto encontra fundamentação nos dados supra mas, importante frisarmos 

que a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a garantia de que um indivíduo terá acesso 

a uma alimentação adequada, correlacionada com a qualidade, a quantidade e a 

regularidade dessa alimentação, de acordo com as necessidades de cada pessoa, o que 

implica seguir rotinas e práticas alimentares saudáveis que respeitem sua condição orgânica 

e particularidades, ou seja, até mesmo a condição específica de saúde e a necessidade de 

alimentação para quem esteja em determinado tratamento de saúde (CONSEA, 2006), para 

tanto, o projeto contará com uma profissional de nutrição para os atendidos. Com a garantia 

do básico, a renda familiar poderá ser destinada para aquisição de alimentos suplementares 

e que serão orientados especificamente cada caso pela nutricionista.  

A segurança alimentar e nutricional funda-se em condutas alimentares promotoras da saúde, 

e está relacionada com o Direito Humano à Alimentação Adequada, alimentação que é um 

direito fundamental da humanidade, indispensável à dignidade da pessoa humana e 

imprescindível à realização dos direitos eminentes da Constituição Federal, representam, em 



 

um Estado Democrático de Direito, um grupo de condições essenciais e necessárias para as 

pessoas. Partindo do pressuposto a meta deste projeto é implementar uma isonomia social 

na busca de melhores e adequadas condições de vida em particular das pessoas idosas em 

tratamento de câncer. 

Para consolidar a Política Nacional do Idoso (1994), a ACPAC atende à população idosa, 

acometida por carências especiais em decorrência do câncer, que exigem ser, de pronto, 

encaminhadas. Desse modo, a assistência social que será foco deste projeto articula-se 

transversalmente com a segurança alimentar e nutricional à população idosa, que é 

fundamental para quem está em tratamento, a fim de ser oferecida uma melhor qualidade de 

vida, articulando a saúde física com a mental, visto que, não existe possiblidade de um 

tratamento digno e eficaz com medo de ficar sem ter o básico da alimentação garantido.  

Os atendidos que serão beneficiários deste benefício eventual são pessoas idosas 

acometidas de neoplasia.  

 

 

3. OBJETIVOS 

O Projeto Segurança Alimentar e Nutricional na Melhor Idade pretende distribuir

mensalmente benefícios eventuais de cesta básica para os 52 usuários da ACPAC 

que são pessoas idosas, com foco na Segurança Alimentar e Nutricional e executando 

a Política do Idoso observando os princípios do Direito da Pessoa Idosa quanto ao dever 

da família e do Estado garantir sua plena convivência familiar e comunitária com dignidade 

e todos seus direitos de cidadania por meio da Promoção e Assistência Social, com 

prestação de serviços e de ações voltadas as necessidades básicas do idoso. 

3.2. ESPECIFICOS 

o Realizar visita domiciliar mensalmente para orientação e encaminhamentos de acordo com 

as necessidades sociais de cada caso; 

o Ofertar serviços de orientação nutricional e prevenção em questões relacionadas à saúde;

o Mediar o acesso dos usuários à rede socioassistencial aos demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos e as demais políticas públicas. 



 

 

 

4. METODOLOGIA 

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS METAS: 

ATIVIDADE META 

Triagem e avaliação dos usuários que serão 

contemplados. 

Avaliar quantas pessoas deverão ser 

inseridas no projeto e receberão benefício 

eventual. 

Realizar ligação agendando visita domiciliar. Estabelecer cronograma e rotas para ação. 

Apresentação do projeto para os usuários. Esclarecer a finalidade do projeto e a 

importância da Segurança Alimentar e 

Nutricional para a pessoa idosa e em 

tratamento oncológico. 

Classificação de graus de segurança 

alimentar dos usuários por meio de aplicação 

de roteiro de análise. 

Aplicar a Escala Brasileira de Insegurança 

Alimentar (EBIA) para estabelecer o plano 

individual de cada usuário. 

Elaboração da Nutricionista de Plano 

Alimentar Individual 

Providenciar um plano individual de 

alimentação específico para cada paciente 

considerando o tipo de tratamento 

oncológico e suas necessidades 

alimentares de acordo com as 

possibilidades socioeconômicas. 

Estabelecer dias de visita mensal com cada 

usuário 

Monitoramento social e acompanhamento 

do plano alimentar de cada usuário 

Visita de encerramento Avaliar junto com o usuário a eficácia do 

projeto e a possível relação com a melhoria 

da saúde física e mental. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: 

Atividades 

Oferecidas 
Objetivos 

Quantida

de 
Inicial Final 

Triagem 

Análise da lista de usuários 

atendidos pela ACPAC, quantas 

são as pessoas idosas que serão 

inseridas no projeto 

52 Primeira 

quinzena 

de janeiro 

de 2022 

Primeira 

quinzena de 

janeiro de 

2022 

Contato 

telefônico 

Agendar visita domiciliar com os 

usuários  

52 Primeira 

quinzena 

de janeiro 

de 2022 

Primeira 

quinzena de 

janeiro de 

2022 

Visita 

Domiciliar 

Inicial 

Esclarecer a finalidade do projeto e a 

importância da Segurança Alimentar 

e Nutricional para a pessoa idosa e 

em tratamento oncológico para cada 

paciente que será contemplado pelo 

projeto, a ação será executada pela 

Assistente Social e Nutricionista, 

ainda nesta ação, aplicar a Escala 

Brasileira de Insegurança Alimentar 

(EBIA) para classificar o grau de 

insegurança de cada atendido. 

52 

Segunda 

quinzena 

de janeiro 

de 2022 

Segunda 

quinzena de 

janeiro de 

2022 

Elaboração de 

plano 

Providenciar um plano individual de 

alimentação específico para cada 

52 Primeira 

Quinzena 

Primeira 

Quinzena 



 

nutricional 

Individual 

paciente considerando o tipo de 

tratamento oncológico e suas 

necessidades alimentares de acordo 

com as possibilidades 

socioeconômicas. 

de 

Fevereiro 

2022 

Fevereiro 

2022 

Entrega do 

Plano 

Individual 

Realização de visita domiciliar com 

entrega do plano de cada paciente e 

orientação sobre. 

52 Segunda

Quinzena 

de 

Fevereiro 

2022 

Segunda 

Quinzena de 

Fevereiro 

2022 

Visitas 

Domiciliares 

de 

Monitoramento 

Social e 

Nutricional 

Realizar visita domiciliar 

mensalmente para orientação e 

encaminhamentos de acordo com as 

necessidades sociais de cada caso, 

orientações sobre boas práticas na 

manipulação dos alimentos, 

executando orientações de de 

educação nutricional com os 

participantes, a fim de melhorar a 

relação com a alimentação e 

prevenir riscos nutricionais e avaliar 

o estado nutricional dos 

participantes. 

 

52 

Mensal Mensal 

Entrega de 

Benefício 

Eventual 

Prestação mensal de benefício 

eventual de cesta básica 

52 

Mensal Mensal 

Grupo de 

fortalecimento 

de vínculo 

Inserir os pacientes contemplados 

pelo projeto nos grupos de 

convivência e fortalecimento de 

vínculos da Acpac possibilitando a 

troca de experiência entre eles. 

52 

Contínuo Contínuo 



 

Visita de 

encerramento 

Avaliar junto com o usuário a eficácia 

do projeto e a possível relação com 

a melhoria da saúde física e mental. 

52 
Sem data 

definida 

Sem data 

definida 

 

 

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS: 

O Projeto Segurança Alimentar e Nutricional na Melhor Idade visa atender 52 pessoas 

idosas em tratamento oncológico, realizando a entrega mensal de benefício eventual de cesta 

básica e orientações de saúde e educação nutricional a fim de melhorar e/ou prevenir riscos 

nutricionais decorrentes do câncer e/ou do tratamento (quimioterapia/radioterapia). É uma 

proposta de integração das políticas públicas que tem como objetivo justamente atuar na 

assistência à pessoa idosa garantindo segurança alimentar e nutricional. Seu principal 

resultado esperado é a promoção ao combate à pobreza e a insegurança alimentar, 

promovendo de maneira regular e permanente quantidade e qualidade de alimento oferecidos 

mensalmente aos usuários. Outro resultado esperado é a promoção de qualidade de vida 

para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar por meio de 

ações que facilitam o acesso a alimentos, cujo foco é assegurar quantidade adequada, 

qualidade, regularidade, permanência, garantindo assim a soberania alimentar e o direito 

humano a alimentação saudável cujos princípios fundamentam a segurança alimentar e 

nutricional. 

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS: 

 
Meta Indicadores Meios de Verificação 

1 Realizar entrega mensal de 
benefício eventual de cesta 
básica. 

Efetivação de entrega para todos os 
cadastrados no projeto 

Relatório de entrega 
mensal 

1 Auxiliar na garantia de três 
refeições diárias para os 
usuários que são pessoas 
idosas e diagnosticadas 
com câncer atendidos pela 
ACPAC 

Entrega mensal do benefício de cesta 
básica com anotação no plano 
individual de atendimento se houve 
falta de algum alimento antes de 30 
dias e/ou se houve dia em que não se 
alimentou 3 vezes por receio de que 

Visita domiciliar mensal 
com aplicação de 
questionário de avaliação 
e monitoramento. 



 

faltasse alimento antes do trigésimo 
dia. 

2 Classificação de graus de 
segurança alimentar dos 
usuários 

Escala Brasileira de Insegurança 
Alimentar (EBIA) 

Aplicação da escala. 

3 Correlacionar saúde mental 
e física com o pleno acesso 
a alimentar 

Análise da incidência de preocupação 
ao acesso a alimentação por parte dos 
atendidos 

Coleta de relato individual 
de cada contemplado com 
a finalidade de 
futuramente ampliar o 
projeto. 

 

 

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

META ETAPA FASE ESPECIFICAÇÃO 
(ações) 

INDICADOR FISICO DURAÇÃO 

UNIDADE QUANT INÍCIO TÉRMINO 

1  Relação dos 
usuários que são 
pessoas idosas. 
Análise das 
condições 
socioeconômica
s e culturais de 
cada um. 

Visita domiciliar e 
apresentação do 

projeto, com assistente 
social e nutricionista.  

01 01 Mês 01 Mês 01 

Elaboração de 
plano individual 
de atendimento 

Planejamento a ser 
realizado pela 

assistente social e 
nutricionista 

01 52 Mês 01 Mês 01 

Entrega do 
plano para cada 

usuário 

Por intermédio de 
visita domiciliar com 

assistente social e 
nutricionista 

01 52 Mês 01 Mês 01 

2 Compra mensal Realizada por 
estagiário 

52 52 Mensal Mensal 

3 Entrega mensal 
do beneficio 

Realizada pela 
Assistente Social 

52 52 Mensal Mensal 



 

4 Aplicação 
mensal da escala 

Realizada pela 
Assistente Social 

52 52 Mensal  Mensal 

5 Análise dos 
dados que 

subsidiarão o 
próximo 

projeto/ação 

Elaboração de 
relatório final e 
correlação entre 

segurança alimentar e 
saúde mental 

52 52 Mês 12 Mês 12 

 
 
 

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.  

 
 
 

7.1 - PREVISÃO DA DESPESA (R$1,00) 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE 96,00 mensal por 
usuário 

4.992,00 59.904,00 

 

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 

52  Cestas básicas completa (20 itens de consumo em cada) R$ 96,00 (cada) R$ 4.992,00  

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   

SUBTOTAL R$ 59.904,00 

VALOR DESTINADO ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 

(10% do subtotal) 

R$ 6.656,00 

Remuneração pelo Serviço de Captação de Recursos (10% do subtotal)  

TOTAL GERAL: 66.560,00 

 

 

 

 

 



 

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, 18 de novembro de 2021. 

 

 

________________________ 

Marcelo Podolan Lacerda Vieira 

Presidente 

CPF: 772.337.359-72 

RG: 4.148.442.0 

 

 

 

 

 

 

 


