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PLANO DE TRABALHO 

 

 

1 DADOS CADASTRAIS 

Nome da Entidade 
Grupo de Apoio a Pacientes 

Portadoras de Câncer de Mama 

CNPJ 
04.981.493/0001-49 

Endereço 
Rua Dr. Gurgel, 1.202. Vila do Estádio 

Cidade  
P. 

Prudente 

UF 
SP 

CEP 
19015-140 

DDD/telefone 
(18)3928-8649 

E-mail 
amigas_dopeito@hotmail.com 

Nome do Responsável – Presidente 
Cassia Regia Sonvesso Sperini 

CPF: 116274638/60 

RG: 17.693.752-3 
Endereço 
Rua Albino Boscoli, nº 47, Res. São Marcos, P. 

Prudente - SP. 

E-mail 
cassia.ssperini@gmail.com 

 

2 DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Título 
Parceiros do Bem 

Período de Execução  
Início: FEVEREIRO/2022  Término: dezembro /2022  

Objeto 
“Acompanhamento multiprofissional ás mulheres com câncer de mama” 

 

Meta Quantitativa – mensal 
Aproximadamente (30) trinta atendimentos mensais  
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Local de Execução: Sede da Entidade, Rua Dr. Gurgel, 1.202, Vila Estádio, CEP: 

19015-140. 
  
Coordenador (a) 
Responsável Técnico (do Projeto) 
Maria Geni da Silva 

Cargo 
Assistente Social 

DDD/Telefone 
(18) 997685822 

Endereço eletrônico 
Amigas_dopeito@hotmail.com 

 

3 JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama 

é o mais incidente em mulheres de todas as regiões. Para o ano de 2020 foram 

estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 

43,74 casos por 100.000 mulheres. 

A taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população 

mundial apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte 

por câncer na população feminina brasileira, com 13,84 óbitos/100.000 mulheres 

em 2018. 

As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam as maiores taxas, com 

14,76 e 14,64 óbitos/100.000 mulheres em 2018, respectivamente.                                                                               

A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 

anos, assim como a mortalidade por essa neoplasia. 

Na população feminina abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos a 

cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a partir de 60 anos o risco é 10 

vezes maior.  

Esses dados são do (INCA) Instituto Nacional de Câncer, o órgão 
auxiliar no Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das 
ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. 



 
 GRUPO DE APOIO AMIGAS DO PEITO 
 CNPJ- 04981493/0001-49 

  Rua: Rua Dr. Gurgel n° 1202 – Centro CEP 19015140- Pres.Prudente.–SP. Fone: (18) 3221-2656 
 
 
 

3 

Por ser o câncer de mama uma doença grave e com grande incidência nos 

dias atuais, consideramos relevante uma proposta de trabalho junto a esse 

segmento da população que se encontra vulnerável a esta doença, e 

consequentemente ao sofrimento e desgaste do tratamento a ser enfrentado. 

Lembrando que no momento em que enfrentam a doença, as mulheres em sua 

maioria, tornam-se frágeis. Temos de levar em conta também que a rede pública 

não disponibiliza um trabalho de apoio e proteção voltado especificamente para 

este segmento, e considerar ainda o baixo nível sócio econômico da maioria das 

pacientes. 

Considerando que o câncer de mama é o mais temido pelas mulheres 

devido à sua alta frequência, e conforme o Instituto Nacional do Câncer a 

estimativa para o biênio 2018/ 2019 é de aproximadamente 59.700 novos casos.  

O câncer de mama é também o 2º tipo de câncer mais frequente no mundo. 

Considerando ainda que pelo fato do câncer ser uma doença grave 

carregada de preconceito, que demandando procedimentos considerados 

agressivos durante o tratamento, causando as pacientes intensos desgastes físico 

e emocional, deixando-as fragilizadas. 

 Considerando que, por vários motivos, nem todas as pacientes 

mastectomizadas conseguem fazer a reconstrução da mama.  

Considerando que as pacientes ao fazerem o tratamento de quimioterapia 

são vitimas da queda dos cabelos e junto perdem também parte de sua alegria e 

autoconfiança.  

Dada à importância á essa demanda, em 19 de novembro de 2021 foi 
sancionada a Lei nº 14.238/21 que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer; 
e da outras providencias.  

O artigo 4º da Lei nº 14.238/21 trata dos direitos fundamentais das pessoas 

com câncer. 

São eles:  
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I. Obtenção de diagnostico precoce; 

II. Acesso a tratamento universal, equânime, adequado e menos 

nocivo; 

III. Acesso a informações transparentes e objetivas referente a doença e 

ao seu tratamento; 

IV. Assistência social e jurídica; 

V. Prioridade; 

VI. Proteção do seu bem - estar pessoal, social e econômico; 

VII. Presença de acompanhante durante o atendimento e o período de 

tratamento; 

VIII. Acolhimento preferencialmente por sua própria família, em 

detrimento de abrigo ou de instituição de longa permanência, exceto 

da que careça de condições de manutenção da própria 

sobrevivência; 

IX. Tratamento domiciliar priorizado; 

X. Atendimento educacional em classe hospitalar ou regime domiciliar, 

conforme interesse da pessoa com câncer e de sua família, nos 

termos do respectivo sistema de ensino; 

§1º Para os efeitos desta lei, considera pessoa com câncer aquela 

que tenha o regular diagnostico de relatório elaborado por médico 

devidamente inscrito no conselho profissional, acompanhado pelos 

laudos e exames diagnósticos complementares necessários para a 

correta caracterização da doença.   

§2º Entende-se por direito a prioridade, previsto no inciso V do caput 

deste artigo, as seguintes garantias concedidas á pessoa com 

câncer clinicamente ativo, respeitas e conciliadas as normas que 

garantem o mesmo direito aos idosos, as gestantes e as pessoas 

com deficiência: 
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I – assistência preferencial, respeitadas precedência dos casos mais 

graves e outras prioridades legais; 

II – atendimento nos serviços públicos nos órgãos públicos e 

privados prestadores de serviço a população, respeitada a 

precedência dos casos mais graves e de outras prioridades legais; 

III – prioridade no acesso a mecanismos que favoreçam a divulgação 

de informações relativas à prevenção e ao tratamento da doença; 

IV – prioridade na tramitação dos processos judiciais e 

administrativos.   

Diante de todas essas considerações, a equipe técnica do Grupo de Apoio 

Amiga do Peito viu à necessidade de um atendimento multiprofissional que venha 

de encontro a essa problemática com o intuito de amenizar um pouco dessa dor 

apresentada pelas mulheres que buscam por esse serviço. 

 Além do atendimento multiprofissional, O Grupo de Apoio Amigas do Peito 

fornecerá sutiãs, próteses externas, kits lenços, turbantes, gorros de lã, sapatos 

de lã, kit hospitalar após a cirurgia e um kit de tratamento capilar após termino da 

quimioterapia. (SALVATORE). Pensando em melhorar cada vez mais o bem estar 

social e psíquico da paciente, além dos produtos doados pela o Grupo, temos 

também as oficinas de artes, Rodas de conversas e onde as pacientes podem 

trocar experiências uma com as outras, desabafar, expor os seus sentimentos em 

relação ao momento que esta vivendo e se possível entender que essa doença 

não é sentença de morte, quando diagnostica com antecedência.  

Para isso a equipe técnica da ONG providenciará sempre palestrante com 

conhecimento da causa.  

 

 

 

4 OBJETIVOS 
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Objetivo Geral:  

    Proporcionar bem-estar psíquico, físico e social as mulheres com câncer de mama, 

buscando melhorar a assistência que lhe é prestada durante o tratamento. 

Objetivo Específico: 

♦ Proporcionar um atendimento de forma acolhedora e mais humanizado; 

♦ Proporcionar momentos de bate papo através da dinâmica de Roda de 

Conversa, onde as pacientes possam ter a troca de experiência, e assim 

fazerem uma reflexão sobre o atual momento;  

♦ Organizar palestra com temas pertinentes e informativos sobre o assunto: 

câncer de mama; 

♦ Proporcionar momentos de lazer através de passeio a shopping, cinema, 

piquenique, museu; 

♦ Levar a informação para as pacientes através das redes sócias sobre a 

parceria com a empresa Med Rad para realização de exames preventivos e de 

acompanhamento; 

♦ Inclui-las no Grupo de pacientes do WhatsApp para estarem informadas e 

atualizadas de todos os acontecimentos  e novidades na ONG; 

♦ Proporcionar capacitação para a equipe técnica, diretoria e voluntárias 

envolvidas com as pacientes para termos um atendimento de excelência a 

cada dia.   

♦ Realizar atividades lúdicas;  
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5 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
(NO CASO, PARA CADA ATIVIDADE HÁ UMA META) 
 
Meta 01: Acolhimento psicossocial 

Ações: Será realizado o acolhimento psicossocial com os profissionais 

Assistente Social e/ou Psicólogo diariamente conforme procura das 

pacientes. No acolhimento é realizado um cadastro, entregue produtos de 

acordo com a necessidade de cada uma. Por ex. algumas vêm em busca de 

peruca, kit lenço, turbante, gorro, outras em busca de sutiãs e próteses 

externas, ou kit para o tratamento capilar. Os cadastros serão realizados 

através das fichas que vem dos hospitais, em seguida será feito contato 

coma as mesmas, ou quando a paciente busca pelo serviço 

espontaneamente.  

♦ Proporcionar assistência psicológica; 

♦ Proporcionar assistência social; 

♦ Promover a socialização entre as pessoas com câncer de mama; 

♦ Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a 

rede de proteção social de assistência social; Complementar o trabalho social 

com as famílias, prevenindo a ocorrência de situações de risco social; 

♦ Contribuir para o fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 

♦ Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando 

trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e 

os vínculos familiares e comunitários; 

♦ Trabalhar a identidade, autoestima.   
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Meta 02: Atendimento psicológico 

Ações: A psicóloga realizará o atendimento através de oficinas em grupos 

mensalmente, numa forma dinâmica, fazendo com que as mesmas se 

manifestem, participem e possam ser exemplos umas as outras. Sempre 

que houver necessidade de um atendimento individual, serão atendidas, 

num processo de escuta diferenciada e aconselhamento, trabalhando as 

questões que envolvem o diagnóstico e tratamento do câncer de mama.  

 

Meta 03: Visitas hospitalares; 

Ações: Uma vez por semana de acordo com a organização das cirurgias 

eletivas de cada hospital, a assistente social e/ou a psicóloga realizarão 

visitas para as pacientes na área de oncologia. Serão entregues os kits 

hospitalares, acolhimento diferenciado, procurando informa-las dos seus 

direitos enquanto paciente de câncer.  

 

Meta 04: Divulgação do trabalho do Grupo 

Ações: O processo de divulgação ocorrerá mensalmente utilizando toda 

mídia social do Grupo, porém será mais intensificado anualmente no mês da 

Campanha Outubro Rosa. Onde será levado ao conhecimento de todas (os) 

pacientes, os profissionais de diversas áreas que terá na ONG para atendê-

las como: a assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta integrativa, 

tatuador de aureola da mama, sobrancelha e cabelereira. 

 Ainda dentro de essas ações realizar também, através das mídias sociais 

para a população em geral, focando os hospitais, igreja, escolas e outros. 
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Meta 05: Avaliação técnica  

Ações: Reunião semanal da equipe para avaliação dos trabalhos realizados 

no decorrer de semana, através dos cadastros, relatórios e as visitas 

hospitalares e domiciliares quando realizadas. 

 

Meta 06: Sessões de fisioterapia 

Ações: Exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, redução da 

perca de mobilidade. Será de segunda a sexta feira, (04) quatro horas 

diárias. 

 

Meta 07 – Encaminhamento para realização de exames  

Ações: Encaminhamento para empresas parceiras do seguimento saúde 

como: Med Rad, que disponibiliza (08) cortesias mês para as mulheres que 

buscarem por esse serviço de acordo com a situação socioeconômica... 

 

Meta 08 - Oficinas integrativas 

Ações: Realizar oficinas de Reiki, Barras de Access e MTVSS. 

 

Meta 09 – Oficinas Socioeducativas 

Ações: Mensalmente serão realizadas oficinas de socialização através de 

trabalhos manuais (artesanato), valorização da mulher, autoestima (beleza), 

vínculos familiares e comunitários ( trocas de experiência). 

 

6 METODOLOGIA 
O acolhimento ocorrerá de segunda a sexta feira das 09h00min as 

17h00min, com a orientação em relação aos seus direitos sociais, doações de 

produtos específicos para o uso no dia a dia. 
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Quanto às atividades desenvolvidas pelos os profissionais envolvidos no 

trabalho, ocorrerá da seguinte forma; Sempre com agendamento antecipado  de 

segunda a sexta feira, sendo serviço social, o acolhimento e  cadastramento das 

pacientes que vierem buscar por esse serviço, também visitas hospitalares e 

domiciliares sempre que necessário, rodas de conversas mensalmente sendo 

conduzida pela assistente social e a psicóloga, as palestras ocorrerão a cada dois 

meses, serão a nível de informação e paralelo á palestra no final será realizado a 

comemoração dos aniversariantes do mês, onde será servido um lanche 

diferenciado por conta dos aniversariantes. 

 A fisioterapia será realizada em grupo, sempre com no mínimo três e no 

máximo seis (06) pacientes de acordo com a avaliação da situação da paciente, 

em espaço físico da entidade, serão utilizados alguns acessórios como corda 

elástica, bastão, colchonete, Tera band, e outros que julgar necessário.  

Vale citar que todos profissionais envolvidos no trabalho com exceção da 

assistente social, cuidará do agendamento com as (os) pacientes. 

A psicóloga atuará junto com a assistente social no atendimento grupal 

como: oficinas artesanais, passeios, parques, cinemas, enfim todas as atividades 

em grupo, porém, sempre que houver necessidade atenderão individualmente.  

A terapia Integrativa ocorrerá as quartas feira, no período manhã e tarde no 

consultório da terapeuta, e uma vez no mês será realizada a terapia em grupo em 

espaço físico da entidade.  

Pensando num momento de lazer e descontração para as pacientes, 

sempre que houver circo, parques na cidade providenciarão para levar as (os) 

pacientes, assim como em sessões de cinema, piqueniques enfim... 

Ainda dentro do decorrer do mês, sempre na ultima sexta feira, no período 

da manhã não serão agendados pacientes, ocorrerá reunião de equipe para 

avaliação das ações, dos atendimentos. Neste dia será providenciado no mínimo 
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duas voluntárias já experientes para o acolhimento ás pessoas que chegarem ao 

decorrer da reunião. 

E todas as vezes que houver atividades em grupo como: palestra roda de 

conversa, atividades externas, ou mesmo enquanto a paciente aguarda 

atendimento, será servido um lanche como: (café, chá, leite, bolacha doce e 

salgada, bolo, misturas de bolos, manteiga, pão de queijo enfim) Lanches que 

serão fornecidos com recursos da própria instituição. 

 

7 FORMA DE AFERIÇÃO DOS INDICADORES DAS METAS / 
ETAPAS OU FASES 

       Ocorrerá de acordo com a ação; Nos casos de atendimentos 

individuais, apenas a lista de presença; Quando for atividades em grupo serão 

utilizadas as duas ferramentas: a lista de presença e fotografias e ao final de cada 

semestre, a realização de uma pesquisa de satisfação. 

 

8 RESULTADOS ESPERADOS: 
 

♦ Contribuir para diminuição ou eliminação de barreiras que impedem o 

acesso e a manutenção do tratamento contra o câncer de mama, 

devido à vulnerabilidade socioeconômica; 

♦ Impacto Social positivo; 

♦ Aumentar a possibilidade de cura das pessoas que estão em 

tratamento contra o câncer de mama.  

 

9 PROVISÃO/EQUIPE CONTRATADA 
9.1 Equipe total da entidade 
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Cargo/Função Quantidade 
Carga 
Horária 

Custo Anual 
do Funcionário 

% a ser pago com a 
Fonte de 
Financiamento 

Assistente 

Social 
      01 

 06 horas 
R$30.761,48 

100% Fomento Saude 

Psicóloga        01 

 04 horas 

R$20.080,00 

100% Fomento 
Saude 

Serv. 3º pessoa 
física. 

Fisioterapeuta        01 

  04 

horas 
R$28.960,00 

100% Fomento 
Saude 

Serv. 3º pessoa 
física 

Terapeuta 

Integrativa 
      02 

  06 

horas 
Voluntária Voluntária 

Auxiliar 

Administrativo 
      01 

  08 

horas 
R$9.809,64, 00 

 

100% Fomento 
Saude 

Trabalho 

voluntário 
     20 

03 horas 

diárias 

Central de 

voluntários 

Voluntário 

TOTAL       06 31 horas R$ 89.611,12  
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   9.2 Equipe utilizada para execução das ações 
 

 

 
10 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICOS 

 
Contratação de serviço para conserto de maquinas de costura, conserto 

computador, impressora, telefone, geladeira, ventilador e algum outro reparo. 

Manutenção de bens móveis (consertos – de bens permanentes e de consumo) 

Manutenção da sede como pintura, elétrica, telefonia e hidráulica. 

Ticket alimentação  

Serviços gráficos como; panfletos informativos, cartilhas informativa dos direitos 

sociais da mulher com câncer de mama, etiquetas de tecidos e etiquetas 

adesivas, sacolas personalizadas. 

Cargo/Função Quant. 
Remuneração 
Mensal 

 Remuneração 
Recurso Próprio 

 Remuneração Recurso 
Público 

Assistente 

social 
01 R$ 2.400,00  00 R$ 2.400,00 

Auxiliar 

Administrativo 
01 R$1.397,38 00 R$ 1.397,38 

TOTAL 02 R$3.797,38  R$ 3.797,38 
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11 SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA 

Cargo/Função Quant Remuneração 
Mensal 

Remuneração 
recurso próprio 

Remuneração recurso 
público. 

Psicóloga 01 R$1.400,00 00 R$1.400,00 

Fisioterapeuta 01 R$2.000,00 00 R$2.000,00 

Total 02 R$3.400,00 00  R$3.400,00 

 

 
12 MATERIAIS DE CONSUMO 

Categoria Descrição Uso na Ação 

Material de 
higiene pessoal 

e limpeza 

Água sanitária, álcool em gel, 

álcool liquido detergente, 

desinfetante, sabão em barra, 

sabão em pó, luvas de 

borracha, pedra sanitária, 

papel higiênico, toalha de 

papel p/ banheiro, querosene 

perfumado, limpa vidro, 

fosforo, sabonete liquido, 

inseticida, óleo de peroba, 

esponja, bombril, vassoura, 

rodo, pano de chão, balde, 

sacos de lixo diversos 

tamanhos, cesto de lixo. 

O porquê do uso na ação 
 
Para manutenção, ordem e limpeza do espaço físico e também 

para uso de higiene pessoal de funcionários e pacientes.  

Material de 
fisioterapia 

 Óleos essenciais, álcool, luvas 

brancas, algodão, bola de pilates 

Para ativação e fortalecimento muscular, massagem 

cicatricial, muscular a facial. Alivio de dores e sensações 



 
 GRUPO DE APOIO AMIGAS DO PEITO 
 CNPJ- 04981493/0001-49 

  Rua: Rua Dr. Gurgel n° 1202 – Centro CEP 19015140- Pres.Prudente.–SP. Fone: (18) 3221-2656 
 
 
 

15 

65 cm, bola de pilates 70 cm, 

faixa elástica leve, faixa elástica 

forte média, faixa elástica forte, 

fita métrica, colchonete (D28), 

Mets de exercício, Almofadas 

Tatu, lençol descartáveis, 

Eletroudo Adesivos com encaixe 

para pino banana 5x9, Eletroudo 

Adesivo com encaixe para pino 

Banana 3x3, Kinesio Tape, 

Aparelho de pressão, Bola de 

tênis, Óleo de massagem, Creme 

de massagem, Almofada Pescoço, 

Cabo branco Cinza Banana, 

Halter 1 kg, 2 kg, e 3 kg 2 pares 

de cada, luvas de procedimento, 

bola pequena de massagem 

dolorosas, diminuição de inchaços locais e lindefema. 

Melhora de percepção e conscientização corporal. Aumento 

de amplitude de movimento prejudicado pós-cirurgias ou 

procedimentos. Melhora de qualidade de vida da paciente. 

Material de 
papelaria 

 Resma de sulfite, lápis, canetas BIC, 

borracha, pincel atômico, marca 

texto, bandeja de acrílico para 

escritório, porta lápis para mesa de 

escritório, caderno espiral, agendas, 

grampos p/ grampeador, clipes, posti-

it colorido, bloquinho de anotações, 

elásticos, envelopes grandes e 

pequenos, pastas A4, AZ, Catalogo, 

arquivo, Aba elástica, Poliondas, 

tesoura, suporte de durex, durex, 

corretivo, pilhas todos os tamanhos, 

mural de cortiça, alfinetes para o 

mural, lenços de papel descartáveis, 

réguas, sacolinhas de papel (diversos 

tamanhos) sacolinhas plásticas 

(diversos tamanhos), toner p/ 

impressora preto e colorido.  

 Todo material será usado para o bom andamento dos 

trabalhos desenvolvidos com as (os) pacientes no decorrer do 

dia a dia e servirá também para o bom zelo e organização de 

documentos e trabalhos internos da equipe e diretoria.    
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Material de 
suporte 

 
Tecido em Malha fria, malha PV, 

Sutiãs diversos tamanhos, porta 

dreno, polímero p/ protese, 

toalhinhas mini p/ mãos, batom 

cores neutras, bolinhas ante 

stress, agulhas p/ maquina de 

costura, desodorante rolom, 

sabonetes DOVE em barra, 

sacolinhas de papel c/ alça, 

sacolas plástica, linha de costura 

fio, linha p/ costura overloque, 

linha p/ costura reta, elásticos. 

 Para uso na confecção dos lenços, turbantes, gorros, próteses 

externas, sutiãs e kits hospitalares.   
 

Material de 
artesanato 

Linhas de costura, lã diversas 
cores, potes de cerâmica, tintas 
diversas e diversas cores, 
cartolina,  papel cartão, tecidos 
diversos e cores diversas, botões 
coloridos diversos tamanhos, 
colas diversas, barbantes diversas 
cores, manta acrílica, talagarça, 
fita de cetim diversas cores, e 
larguras, flores artificiais em 
geral, perolas, linha de crochê, 
saquinhos de celofane, sacos 
plásticos diversos tamanhos, 
bolas de isopor, ganchos de 
parede, EVA, glíter, adesivos 
vários tamanhos e modelos, 
bolinhas de madrepérolas, pilhas 
todos os tamanhos, lápis colorido, 
giz cera, essências. 

Para uso nas oficinas socioeducativas: as oficinas visam 

trabalhar socialização, integração do grupo, autoestima, 

partilha relatos de experiência do diagnostico e tratamento. 

Material 
Descartável 

Pratos diversos tamanhos, 
copos, garfinhos, colherinhas, 
guardanapos de papel, papel 
toalha, papel laminado, pratos 
laminados, copinhos p/ café. 

Para uso no dia a dia com as pacientes e também para uso em 

eventos com as mesmas mensalmente. 

 

 

13 RECURSOS FÍSICOS 
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Toda vez que se tratar de atividades, ações internas como atendimento 

técnico, o objeto será realizado em espaço físico na sede da própria entidade: tipo 

sala de atendimento, sala psicossocial, sala de fisioterapia e outras sala na própria 

sede.  

Quando se tratar de ações externas como passeio, lazer será em locais a 

ser verificado posteriormente.    

 

N° de ordem Quantidade Especificação 
01 01 Sala de recepção 

01 01 Sala psicossocial 

02 01 Sala de fisioterapia 

03 01 Sala para atendimento individual 

04 01 Cozinha 

05 01 
Salão para reunião, oficinas, trabalhos em grupo em 

geral.  

 

 

 

 

14 UTILIDADE PÚBLICA 

 Controle Estimativa mensal 

baseada na média paga 

do ano anterior 

Estimativa de pagamento 

com repasse 

(%) 

Telefone (18) 39288649 R$ 140,00  R$ 98.00 

Energia 9/18792-2 R$ 260,00  R$182.00 

Água e Esgoto 2159748235 R$ 105,35   R$73,71 

  R$ 505.35 R$ 353,71 
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14 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 

A entidade conta atualmente com (20) vinte voluntárias que atuam 

semanalmente nos trabalhos internos da ONG. Organizam e ajudam na 

manutenção do espaço físico, separam, confeccionam e embalam os produtos 

que são disponibilizados para as pacientes como: sutiãs, próteses, kit lenços, 

gorros, higienização das perucas, kits do tratamento capilar e ajudam nos eventos 

beneficentes da entidade.   

 
15 DECLARAÇÃO 
 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de 

prova junto a Secretaria de Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que 

inexistente qualquer débito de inadimplência com o Tesouro ou qualquer Órgão ou 

entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos 

oriundos das dotações consignadas nos orçamentos desde Poder, na forma deste 

plano de trabalho. 

 

Presidente Prudente, maio de, de 2022. 

 

 

16 REPRESENTANTE DA ENTIDADE: 

 

Cássia Régia Sonvesso Sperini                          Maria Geni da Silva 

          Presidente                                                     Assistente social 
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