CASÀ DE HOSPEDÀGEM BETESDA
PLANO DE ÍRÀBALHO
1 . DADOS CADASTRAIS
ORGÃO PROPONENÍE

C,N,P,J

Casa de Hospedaaem Betesda

01.064 576/0001 85

HISTORICODOPROPONENTE

A Cas dc llospêd4eD Bcrcsda. foi ft..jâdâ u 28 dc norcnttro de 1995. por idciatiq da lseja
ItesbiEnm Cenllal de Ubêrlúdia, püa olerecer aDoio a pacicnt s e acon aúffles cú ialmcnlo oo
Bospilal d* CliÍica de Ubdlándia e Hospital de Cáner Hc^-rnr. o qúl é o ünico hosriúl púlico de
,eh.flcE pe méd'd e alE omplc{dade no I r6do rte V'nú CMs t umà d dnd. de d'('b
pnEtivo, fil úópica d€ c&ils 6siíenciâ1, seô fiú lucrativôsi .oí d@Éo údetmiíâdr, de
atendiheíto continúdo e planejado AhElmen!ê têh a qp&dâde márinâ de 52 lei6s Nossos se^içôs

lên por fim olerecer
ambos os

sos. sdo

@npkla sãturia a mllhe.€s n*ssiladõ, beo oono cnançÀ d!
n6culioo alé 12 eos, &oopaúad6 d6 respo,rúveis, sm qualquet

hospedasem
os do sexo

dhli!çâo de ori8em. râça. cor, idade ou oulr'.s fom6 de discrinúaçào. N€sÉs

aom feitos mais de 100000 atendin€.tos, cs q@tidadc é posibililãda
ini,lmÊo A hospc&Ber é compLt4 oLrmndo roupa de câm, loaüas
hrniêíe

Dessoâ1.

ôlcdmdo qMLo reí€icões
ENOEREÇO

RuaAcÉ 1507

Bà

Ío

os de exiíência

porque o al€ndimenlo é

d€ b&ho e produlos dc

na
E - lúart
ôôôídênaeôb€lêsdâadhormá r om
s€.íêlár âbeiêsdá@hôtmâr ôom
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34405 319
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CORRENTE

dn
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3232 6952

PRAçA DE PAGAIIIENTO

BANCO

3246-6

3961/003
RESPONSÁVÉL PROPONENTE
Alua pá Rlbeiro de Paiva

005 05{ 121-37

CARGO

IOENTIOAOE
2 400 545

ODO/Têlêlônê

ENDEREÇO

PraÉ Côroner CarneÍo 1054pãr1901 BâÍÍo Fundinho

34 3231 A2AA
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38400-218
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2 . DESCRIçÃO DO PROJETO

TlÍuLo Do PRoJEÍo

PERIOOO DE EXECUçÀO

ACOLIlENOO VIDAS. RECONSTRlJINOO HISTÓRlAS

NOVEMBRO
2019

OUTUBRO
2020

AREA/ ÍOCO OE ÀÍUAÇÃO DO PROJEIO

Saúde
ÀREÁ / REGIÂO GÉOGRAFICA OE ÂÍENOIIúÉNTO

Cidâde de Uberlândiâ. cidades vizinhas da regiáo doÍíángulo Mineiío e
Alto Parânaiba, bem como de oulÍas localidades do pais, sendoesle plano
de lrabalho exclusivo para o municipio de Nove Ponlê.
ÊÉNEFICIÂRIOS DIREÍOS

Mulheres, cÍaanças (de ambos os sexos até 12 eíros)em hospedagem
completâ.
OBJEÍIVO GERAL
Acolher as hóspedes de Íorma humânizada, contrrbuiodo paÍa a
supeÍâçâo de e,rfermidades

,s

JUSTIFICATIVA DA PROPOSI

o

Objetvândo â gaíântla e defesa dos dkeilos a pessoas sêm condiçõ€s dê aulo
sustefto e em lrânsno dêvido ã lratamento de doenças gÍâves, confome a leido cEB,as
no 12.101. de 27 de novembÍo dê 2009 na sessáo lll, parágrâlo 2, inc8o lll, realrzamos o
seruiço de a@lhihênto inslitucio.al prceisorio de pessoas e seus acompânha.tês,
acolhendo-os mêdianle en€minhamênlo pelo SeNiço de Assistência SociaL do Hospilal
das Cli.icás da UFU bem como da Sêcrêiariâ dê Ação Sociâ do Municipio de ongêm.
Em @ntomidade @m a Resol!Éo do CNAS no 10s -11/ 2009 prioÍizamos em nosso
PlanodêTrabalho oapoio. amparoe seguEnça no nomenro dê Íagilidade possiblitandô
às nossas hÓspedes o prosseguimênlo no sêu lralâÍrenlo dê saúde bem @mo a
@nvivéncia mmunitáÍia e o §upone social, emocionâ ê psicológico mêd anlê uma
hospedâgem completâ Con álimenlaÉo nulncional adequada e á páncipáÇáo em
alividadês údcas nâs ofcinas dê artesanato. oídnas de saúde arêndimenlo psi@logico
e apoio da cáoeLània instlJcolâ ofelados po Lmã equipe de volLll&os treinados e
@pactadoc F sábdo qLê Lmâ âlFenraÇào oalê.ceada e o bem.esrà' emocolà'sào
Íalores delerminãnlês pa€ !m esládo de sáúde equ libÉdo A pánic pãÉo das hóspedes
no coldiâno dâ casa ê nas aiividades poposla fa @m que s slntam mas âmparádãs e
segulas pala exporcm suasangústias ê orgânizarem o campo eriocional.
O presênte plâno de lrabalho lem por objetivo a @leúaÉo de parceia enle o
Munciprc dê Nova Ponte. âlravés da S4retaria Muniopal de Açáo S@iâle ã Casa de
Hospedagem Belêsda, têndo êm v sta o atendimênto de hóspedes
Os pacienles e acompanhanles são encaminhados pelo municipio de Nova Ponle
alÍavés do etoí de TFD lrátamento iora do domicilio, ou pelo Hospital de Clini@s.
AmpaÍados pêlâ PorlarÉ nq 55/99 da Secrêlaria de Á§sÉléncia à saúdê (Mrnisléno da
Sáúde) porsua vez alendidos gÍatuiiamenle pera insllluÉo
No áno de 2013 Íoram EalÉados 139 alendimenlos pessoaydiá do municÍpio Em
201 9 até setembo 204

§
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3 - CRONOGRAMA OE EXECUÇÂO

ESPECtFTCÁÇÀO
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4 , CRONOGRAMAS DE OESEMBOLSO , CONCEDENÍE
aNo - 2019
R$!-500.00
R$1.s00.00

0ÊzÊMBRO

VA!ORÉS R!

aNo - 2020

Rt1.500.00
R§r.500.00

Ril.$0.00
Ri1.500.00
Rt1.500.00
R51.500.00

JUNHO

Rt1.500,00

JULHO

RS1 500 00

aGosÍo
SETEMBRO

RS1.500 00

OUTUBRO

ÍOTAL GERAL

/

Rl

r8.000,00

8!4!.S_SE-I@!S_SI
Ná qualúáde de rêp.esêiránrê rêqáld3 or!ânizãçào da s@iedadê clvil. declàó. pâ.á rins de p6va
junloao Municipiode Nová Ponle lüG paÍa os efêLlôs ê $bâs pênâs da lei quê inexislequâhuêr
débío em mora ou situação de inadimplência @m o lésouro ou quslqús órgão ou organização da
Sociedãde Cúil dâ AdminislráÉo Públi@. que mPêÇá â lÉtrsfeÍênciâ d€.euÍes nlundos dê
dorâ"óes onsiqnâdas noorÇamento desle Podêr na toma desle prano dê lrábalàô
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