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INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO MUNICIPAL
PERÍODO DE CONVENIAMENTO – JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2018
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IDENTIFICAÇÃO: Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar

A

NOME DO PLANO DE TRABALHO: Acolhimento Institucional para Idosos - Municipal
TIPO DE PROTEÇÃO E SERVIÇO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de
Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI
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ORGANIZAÇÃO PROPONENTE DO PLANO DE TRABALHO
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NOME:

Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar / Recanto do Idoso Nosso Lar

CNPJ:

67.139.907/0005-30

Registro CMAS/CMDCA Nº 14 livro II

Validade do registro: indeterminada

Endereço: Rua Serra Azul

nº 469

compl.: -

CEP 07178-530

Bairro: Vila Carmela

Cidade: Guarulhos

Estado: SP

Telefone: 2436-1440 / 0926

Fax: 2436-1440

e-mail: recantoidoso@capsnossolar.org.br

Endereço internet: www.capsnossolar.org.br

Nome do Responsável técnico pelo Plano de Trabalho: Gizele Muniz

Formação do Responsável Técnico: Administração com Pós Graduação em Gestão de Negócios e Gerontologia
Telefone:

2020-8880
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Fax:

e-mail: recantoidoso@capsnossolar.org.br

RESUMO DAS INFORMAÇÕES

LOCAL/REGIÃO DE ATUAÇÃO DO PROJETO/ CRAS DE REFERÊNCIA

Rua Serra Azul, 469 - Vila Carmela - Bonsucesso – Guarulhos - CRAS Ponte Alta

T

Objetivo Geral:

B

C

Assegurar o acesso e a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa idosa, bem como
contribuir com a promoção à saúde e à melhoria na qualidade de vida; acolher e garantir
proteção integral; restabelecer, quando possível, os vínculos familiares e/ou sociais e possibilitar
a convivência comunitária; promovendo acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; e atividades ocupacionais
internas e externas relacionando-as a interesses, desejos e possibilidades dos idosos com vistas
ao desenvolvimento de novas sociabilidades e a realização de atividades intergeracionais,
propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os
vínculos familiares e comunitários.
Sumário do Plano de Trabalho:
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Para atingir os objetivos do plano de trabalho contamos com uma equipe técnica qualificada e atividades desenvolvidas para melhorar as condições físicas, psicológicas, emocionais, nutritivas
e sociais dos idosos institucionalizados. Para isso, promovemos atividades lúdicas, recreativas e
terapêuticas desenvolvidas pela equipe técnica composta por psicóloga, assistente social,
enfermeira, nutricionista e fisioterapeuta. As atividades objetivam: a) o acompanhamento e
orientação no que se refere ao acesso e efetivação aos direitos fundamentais do idoso, busca
ativa de familiares em casos de abandono, integração do idoso na comunidade e fortalecimento
de vínculos familiares. b) Proporcionar assistência na prevenção e tratamento de doenças. c)
Trabalhar questões de autoestima e fortalecimento da identidade do idoso institucionalizado. d)
observar, avaliar e propor ações que sejam capazes de atender as demandas presentes. Algumas
das atividades desenvolvidas dentro e fora das dependências do Recanto do idoso Nosso Lar,
estão diretamente ligadas ao processo de socialização dos idosos institucionalizados com, por
exemplo: festas comemorativas, passeios, atividades que fortalecem autonomia e o
fortalecimento de vínculos, dentre outras como a formação de parcerias de forma a estabelecer
uma rede assistencial capaz de abranger todos os segmentos que envolvam as necessidades dos
idosos como saúde, educação, convivência social, cultural, de lazer e assegurar o acesso aos
direitos sociais.
Público Alvo:

D

Homens e mulheres a partir de 60 (sessenta) anos de idade, sem vínculo familiar, ou com
vínculo familiar fragilizado, sem condições de prover ou ter providas todas as necessidades
básicas de subsistência.

E

Nº de beneficiários diretos atendidos: 44 idosos

F

Custo total pleiteado: R$ 1.267.200,00 período: 24 meses – Janeiro de 2017 a Dezembro de 2018

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MANTENEDORA

Razão Social:
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR
Data de fundação: 01 / 07 / 1991
CNPJ: 60.139.907/0001-07
Endereço: Rua Jalisco, 12 – Água Rasa – São Paulo – SP - CEP: 03343-030
Telefone: 2020-8880 /e-mail: nossolar@capsnossolar.org.br /site: www.capsnossolar.org.br
Presidente: Cristiane Fernandes Saes – RG 14.184.933-2 – CPF 093.356.548-84

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA
Razão Social:
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL NOSSO LAR
Data de fundação: 02/08/1993
CNPJ: 67.139.907/0005-30
Endereço: Rua Serra Azul, 469 – V. Carmela – Bonsucesso/Guarulhos – CEP 07178-530
Telefones: 2436-1440 / 0926 – Fax: 2436-1440 – e-mail: recantoidoso@capsnossolar.org.br
Técnico responsável do Plano de Trabalho: Gizele Muniz
JUSTIFICATIVA
O Acolhimento Institucional de longa permanência é uma ferramenta de solução para as
demandas do envelhecimento populacional, desta forma, as ILPI´s, constituem uma
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forma de atender a essas necessidades no que diz respeito a assegurar direitos sociais,
proporcionando qualidade de vida para a pessoa idosa, sem vínculo familiar ou com
vínculo familiar fragilizado; com ou sem condições de prover ou terem providas a própria
subsistência e que se encontrem em situação de risco ou vulnerabilidade social.
Neste Plano de trabalho propomos atendimento de qualidade aos idosos
institucionalizados, que passam a exercitar sua cidadania, por terem assegurados o
acesso aos direitos sociais com saúde, lazer, convivência comunitária e social e quando
possível, terem reestabelecidos ou fortalecidos os vínculos familiares, que na maioria dos
casos são inexistentes ou extremamente fragilizados.
Em nossa atual conjuntura social, em que a pobreza e exclusão social são bem nítidas
em nosso país, é necessário e urgente, novas alternativas que assegurem o atendimento
da crescente demanda da população idosa e carente de recursos financeiros e aporte
familiar, que não encontram local adequado de moradia, atendimento qualificado na
saúde física e emocional, locomoção física prejudicada e total despreparo das famílias
para essa realidade de idosos dependentes ou semi-dependentes de cuidados diários,
falta de recursos financeiros capazes de atender as necessidades básicas de
subsistência, nesse sentido os serviços de proteção se traduzem como uma forma de
resposta as demandas presentes no cotidiano de uma grande parcela da população
idosa do país. O trabalho realizado pelo Recanto do Idoso Nosso Lar em 2015 e 2016 se
mostrou altamente relevante, sendo utilizado como referência no atendimento
especializado e de qualidade aos idosos acolhidos.
Quanto aos objetivos descritos no Plano de Trabalho, asseguramos que atingimos todos
os quesitos, alcançando um resultado significativo, norteado pelos princípios éticos e os
valores morais do Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar. Contudo,
salientamos nossa preocupação no sentido de que novas propostas de enfrentamento
sejam desenvolvidas, em esforço conjunto das instituições de atendimento e do poder
publico; não apenas dentro das dependências da instituições, mas também no âmbito da
política pública a fim de oferecer respostas mais eficazes às demandas que se
apresentam e que ainda não foram contempladas, principalmente no estreitamento da
relação entre Assistência Social e Saúde.
O convênio Municipal prevê a continuidade do atendimento de 44 idosos, o que registrese – não contempla a realidade atual, posto que nossa necessidade seria no mínimo 65
idosos conveniados, apesar de termos capacidade para atender até 100, desde que
fosse ampliado o convênio. Sabedores das dificuldades da população idosa, nos termos
acima descritos, e da media de custo de R$ 2.500,00 por idoso\mês, salientamos que
nosso déficit atual nos obrigada a reduzir pouco a pouco os atendimentos; já que, sem o
suporte de pelo menos a metade deste valor para o número total de atendimentos, a
tendência é de agravamento do déficit e possível inviabilização futura da continuidade do
serviço, o que representará, sem dúvida, enorme prejuízo a essa população, já tão
fragilizada e vulnerável.

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS IDOSOS ACOLHIDOS
REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2018

IDADE

GRAU DE
DEPENDÊNCIA

CADEIRANTES

ACAMADOS

SEM
VÍNCULOS
FAMILIARES

PROBLEMAS
MENTAIS

29

26
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IDOSOS

Mulheres:
32
Homens:
12

60 a 69 anos: 5
70 a 79 anos: 14
80 a 89 anos: 17
Acima 90 anos: 8

Grau I: 10
Grau II: 30
Grau III: 4

11

00

PERFIL DE IDOSOS ACOLHIDOS: semi-dependentes e dependentes, em sua maioria
sem vínculos familiares e apresentam algum tipo de problema mental como depressão,
demência, senilidade, Alzheimer, Parkinson, entre outras doenças relacionadas ao
processo de envelhecimento.
OBJETIVO GERAL:
O Recanto do Idoso Nosso Lar objetiva assegurar o acolhimento e proteção integral,
garantindo a efetivação do acesso aos direitos fundamentais da pessoa idosa, bem como
contribuir com a promoção da melhoria na qualidade de vida; restabelecer vínculos
familiares e/ou sociais; possibilitar a convivência comunitária; promover acesso à rede
socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais
políticas públicas setoriais; propiciar experiências e vivências que fortaleçam o respeito, a
solidariedade e os vínculos familiares e comunitários.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e da capacidade para a realização
de atividades da vida diária, favorecendo e incentivando que o idoso tenha sua
autonomia respeitada, considerando sempre suas limitações e focando o
desenvolvimento de suas condições para a independência e o auto-cuidado;
2. Promover o acesso a renda e aos benefícios /direitos sociais, e a convivência
mista entre os residentes, respeitando sempre a individualidade de cada idoso;
3. Facultar ao idoso o direito de ir e vir desde que apresente condições físicas e
mentais para tal, assegurando o direito e expressão, de exercer sua crença
religiosa, participação na vida social, política e comunitária, respeitando seu direito
a liberdade, valores e integridade física e mental;
4. Zelar pela dignidade do idoso em todos os sentidos, colocando-o a salvo de
qualquer tratamento desumano, violente, vexatório ou constrangedor,
independente de sua condição física ou mental;
5. Restabelecer e/ou fortalecer os vínculos familiares e comunitários, garantindo o
acesso aos direitos sociais para o idoso e seus familiares.
BENEFICIÁRIOS:
O publico a ser atendido será de 44 idosos, conforme termo de convênio, com
capacidade de ampliação do número de atendimentos em regime ILPI, com idade igual
ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, dependentes, semi-dependentes e
independentes, em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, com ou sem vínculos
familiares estabelecidos ou fragilizados, em consonância ao estabelecido pela legislação
vigente.
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ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA:
Prioritariamente o Município de Guarulhos, Distrito de Bonsucesso. CRAS de referência –
Ponte Alta.
METODOLOGIA DO TRABALHO
O Recanto do Idoso Nosso Lar norteia suas ações pela valorização humana e das
individualidades, onde valores morais, éticos e religiosos são essencialmente
respeitados, trabalhando com indivíduos em sua integralidade.
O trabalho desenvolvido aborda questões ligadas a autoestima, estimulando a
participação ativa do idoso em prol do processo de reintegração familiar e social,
resgatando a cidadania. Todas as atividades, visam a qualidade de vida, o bem estar
físico, mental e social; fortalecendo ou reestabelecendo vínculos afetivos, promovendo
acesso aos direitos sociais e comunitários, assegurando o direito à saúde, lazer,
privacidade, anseios individuais dentro das regras de convivência em grupo.
A fim de que nossa metodologia se revista de resultados positivos, o Recanto do Idoso
Nosso Lar oferece atendimentos individuais e grupais nas especialidades de Serviço
Social e Psicologia, detalhadas no quadro a seguir.
O trabalho social com as famílias se dá através de visitas domiciliares, contatos
telefônicos, agendamento de reuniões com a equipe técnica, acompanhamento das
visitas internas, encaminhamentos para rede de serviços socioassistenciais, sempre
focando o fortalecimento dos vínculos familiares.
O atendimento feito pelas técnicas, abrangem todos os idosos acolhidos, respeitando as
necessidades e limitações físicas e/ou intelectuais de cada um, sendo certo que tais
atividades variam na medida das demandas apresentadas, sendo definidas após
avaliação da equipe técnica, podendo ser individuais ou em grupo.
Os resultados obtidos ao longo dos anos mostram que a atuação o Recanto do Idoso
Nosso Lar tem sido muito positiva, demonstrando que, desde nossa infraestrutura física,
como quadro de pessoal, qualificação da equipe e métodos utilizados se refletem na
qualidade do atendimento aos idosos acolhidos. Desde o inicio do processo de
acolhimento, realizamos visitas domiciliares e outras atividades com o idoso e seus
familiares, visando fortalecer os vínculos fragilizados ou, quando inexistentes, buscando
alternativas para trabalhar a questão familiar.
A seguir, descrevemos resumidamente nossas atividades que são realizadas diariamente
nas dependências do Recanto do Idoso Nosso Lar, e que tem por objetivo primordial,
assegurar que a metodologia e objetivos propostos sejam executados e cumpridos em
sua totalidade e, que sirvam ainda como ferramentas aptas a demonstrar situações são
previstas inicialmente, porém que possam ser implementadas, fazendo parte da dinâmica
da instituição em constante movimento de aperfeiçoamento e melhorias para contemplar
todas as garantias de acolhimento e proteção a serem asseguradas aos nossos idosos.
HORÁRIO
7:30 às 8:00
08:00
11:00 às 12:00
15:00 às 15:30
17:00 às 18:00
20:00 às 20:30

AÇÃO
CAFÉ DA MANHÃ
HIGIENE PESSOAL
ALMOÇO
CAFÉ DA TARDE
JANTAR
CEIA

ESQUEMA DE ROTINA DIÁRIA
PESSOAL ENVOLVIDO
Equipe da cozinha / cuidadores
Equipe de cuidadores
Equipe da cozinha / cuidadores
Equipe da cozinha / cuidadores
Equipe da cozinha / cuidadores
Equipe da cozinha / cuidadores

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ABRIL A DEZEMBRO/2018

QUADRO DE ATIVIDADES
Cronograma de Execução de Janeiro de 2017 a Dezembro 2018
ATIVIDADES

DIDÁTICA

TÉCNICO

DIA E
HORÁRIO

USUÁRIOS
POR MÊS

Segunda a
Sexta

Atendimento
a todos os
idosos
acolhidos
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OBJETIVOS

Promover o desenvolvimento
do
protagonismo
e
de
capacidades
para
a
realização de atividades da
vida diária;

Desenvolver condições para a
independência do idoso em
sua
vida
particular
e
comunitária;

Garantir o acesso aos direitos
sociais,
comunitários
e
individuais de cada idoso
acolhido, respeitando suas
possíveis limitações físicas e
mentais;

Trabalhar com os idosos as
questões ligadas ao processo
de envelhecimento, suas
consequências e limitações;

Assegurar que todo idoso
esteja protegido de qualquer
tipo de situação vexatória ou
de agressão, seja no sentido
físico ou mental.
Promover o acesso a renda,
aos direitos e benefícios
sociais;

T

Promover a convivência mista
entre os residentes de
diversos
graus
de
dependência, objetivando a
convivência
social
e
comunitária;

Reestabelecer
quando
possível
os
vínculos
familiares e trabalhar o
fortalecimento
destes
vínculos;

Assegurar
que
todo
o
disposto no Estatuto do Idoso
seja respeitado e cumprido
em sua integralidade;

Promover eventos fora das
dependências do Recanto do
Idoso.

Atendimentos individuais e
grupais,
orientações
familiares, acompanhamento e
avaliação do estado mental do
idoso, trabalho de integração
com familiares, atividades
lúdicas,
recreativas
e
terapêuticas, jogos cognitivos,
atividades
expressivas
e
projetivas,
realização
de
passeios e eventos, ações de
incentivo à convivência social
e comunitária.
Atendimento
público
e
solicitação
de
vagas,
orientação comunitária em
políticas públicas para os
idosos,
acompanhamento
social dos idosos e suas
famílias, reuniões trimestrais
com familiares com vistas ao
fortalecimento de vínculo entre
a entidade e a família,
participação junto a órgãos de
controle
social,
visitas
domiciliare quinzenais, busca
ativa de familiares, ações de
incentivo à convivência social,
participação do serviço social
nos grupos sócio-educativos
realizados pelo serviço de
psicologia, e a articulação com
a rede sócio-assistencial.

A didática utilizada
objetiva o atendimento
individualizado e em
grupo,
procurando
avaliar
quais
necessidades
que
precisam
ser
trabalhadas, com as
especificidades
da
psicologia
e
suas
atribuições
específicas.

A didática utilizada
objetiva o atendimento
individualizado e em
grupo,
procurando
avaliar
quais
necessidades
que
precisam
ser
trabalhadas, com as
especificidades
do
serviço social e suas
atribuições
específicas.

Psicóloga

7:00 as 16:00

Assistente
Social

Segunda a
sexta das
12:00 as 18:00

Atendimento
a todos os
idosos
acolhidos

Cadastros, prontuários,
atualização de atendidos,
desligamentos, reuniões com
a equipe para definição de
plano terapêutico.

Gerência da
instituição no contexto
geral.

Coordenação

Segunda a
Sexta das
08:00 as 17:00

Atendimento
a todos os
idosos
acolhidos

Participação dos idosos em
festas, eventos e passeios.

Auxilia a coordenação
em suas atribuições

Equipe
administrativa

Segunda a
sexta das
09:00 as 18:00

Atendimento
a todos os
idosos
acolhidos

Atendimentos Diários por especialidade

CUIDADORES

Atendimentos individuais diários, acompanhamento e apoio na rotina diária,
atendimentos de acordo com a necessidade individual no âmbito da higiene e
alimentação, e apontamentos de suporte à enfermagem.
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PSICOLOGIA

Atendimentos individuais e em grupo, acompanhamentos e avaliação, atividades
externas e internas, conforme cronograma e/ou necessidades do idoso ou grupo, visitas
domiciliares, institucionais e hospitalares quando necessária realização de estudo de
caso, triagens, acolhimentos e desacolhimentos (avaliação do idoso).

SERVIÇO SOCIAL

Atendimentos individuais e em grupo, acompanhamentos e avaliação, atividades
externas e internas, conforme cronograma e/ou necessidades do idoso ou grupo, visitas
domiciliares, institucionais e hospitalares quando necessária realização de estudo de
caso, triagens, acolhimentos e desacolhimentos, relatórios, atualização de prontuários e
todas as demandas pertinentes ao Serviço Social.

PSICOLOGIA
O atendimento da psicologia envolve todos os idosos acolhidos, sendo que as atividades
e/ou atendimento respeitam as necessidades apresentadas pelos idosos, que podem ser
desde o atendimento individualizado ou atividades em grupo.
HORÁRIO

De 2ª a 6ª
das 07h00
às 16h00

SEGUNDA
Leitura do Livro
de Ocorrências
da Enfermagem;
Discussão de
casos com equipe Enfermagem;
Organização de
dinâmicas e trabalho semanal;
Atividade
Grupal: Bingo.

TERÇA
Atendimentos
Individuais (AI);
Avaliação do
Estado Mental
(AEM) nas
Enfermarias;
Atendimentos
Individuais –
Salão Social.

QUARTA
AI – Sala de
Psicologia;
Atendimento
aos funcionários
(eventualmente
Grupo
terapêutico com
a Equipe)

QUINTA
Organização de
prontuários e
relatórios do setor
de psicologia;
Terapia Grupal;
Reunião com a
Equipe técnica
para Elaboração
de Plano
Terapêutico
(mensalmente).

SEXTA
Evolução de
prontuários;
Atividades
Lúdicas em
Grupo

SERVIÇO SOCIAL
O atendimento do Serviço Social envolve todos os idosos acolhidos, sendo que o
atendimento é direcionado aos idosos que apresentaram vulnerabilidade social no
acolhimento com a família, que tenham frágeis vínculos familiares ou que não possuam
vínculos com a família.
Horário

Das 12h
as 18h

SEGUNDA
- Atendimento a
solicitações de
vagas e encaminhamentos à rede
sócio-assistencial
da demanda não
elegível.
- Elaboração de
relatórios, ofícios,
contato com a rede
sócio-assistencial;
- Triagem de
acolhimento.

RECURSOS HUMANOS

TERÇA
-Atendimentos
individuais os
idosos residentes,
visita aos leitos;
- Acompanhamento social de casos;
- Saída para
Agências
Bancárias e INSS
para resolução de
casos pendentes.

QUARTA
- Realização de
visitas domiciliares
quinzenalmente;
- Realização de
visitas a hospitais
eventualmente
quando há algum
idoso hospitalizado

QUINTA
- Participação em
grupos sócioeducativos em
conjunto com o
serviço de
psicologia.
- Mediação de
conflitos, contato
com as famílias;
- Acompanhamento das visitas.

SEXTA
- Triagens,
acolhimentos,
visitas monitoradas
à entidade;
- Participação nas
reuniões do
Conselho
municipal de
assistência social.

Cargo

Escolaridade

Carga
Horária

Atribuições Básicas

Financiador
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Ensino
Superior
Administração com
01 Coordenador Pós Graduação em
Administrador Geral do Projeto
do Projeto
Gestão
de
Negócios e em
Gerontologia
Trabalhar todas as questões
ligadas ao acolhimento, acesso
01
Assistente
e garantia de direitos sociais,
Superior
Social
acompanhamento familiar e
todas as atribuições da categoria no segmento.
Trabalhar o processo de
envelhecimento, as perdas, os
sentimentos,
adaptação
e
01 Psicóloga
Superior
readaptação, as dúvidas e
medos, o abandono, a autoestima, frustrações e os
vínculos familiares
Auxiliar
na
Coordenação,
controlar entrada e saída de
correspondência e documentação; atender ao público em
02
Auxiliares
geral; resolver solicitações e
Ensino Médio
Administrativos
ocorrências de funcionários
junto ao RH central, ajudar na
organização e distribuição de
materiais
dos
depósitos,
receber mercadorias/ doações.

Vínculo
Empregatício

16
Cuidadores
Ensino Médio
de Idosos
1 Cuidador
Idosos

de

Ensino
Fundamental

02 Cozinheiras

T

02
Aux.
de
Serviços Gerais /
Cozinha
01 Auxiliar de
Manutenção
2 Auxiliar de
Serviços Gerais
Lavanderia
12 Auxiliares de
Serviços Gerais /
Limpeza
02 Motoristas
04 Porteiros
Vigias
01 Oficineiro

Ensino Médio

40
horas
CLT
semanais

FMAS

30
horas
CLT
semanais

FMAS

40
horas
CLT
semanais

FMAS

12X36

Entidade

Auxilia os idosos nas atividades
desenvolvidas, na alimentação (12X36)
e no transporte

Auxilia os idosos nas atividades
desenvolvidas, na alimentação (40 hoas)
e no transporte
Preparar a alimentação para os
idosos de acordo com cardápio (12x36)
previsto

FMAS (10)

CLT

Entidade (6)

CLT

FMAS

CLT

FMAS

Ensino
Fundamental

Auxiliar as cozinheiras
preparação das refeições

Ensino
Fundamental

Serviços
de
manutenção 40
horas
CLT
predial e pequenos reparos.
semanais

Ensino
Fundamental

Executa serviços de lavanderia

40
horas
CLT
semanais

FMAS

Ensino
Fundamental

Executa
serviços
higienização e limpeza.

(12x36)

CLT

FMAS

(12x36)

CLT

Entidade

(12x36)

CLT

Entidade

Contratado

Entidade

Ensino
Fundamental
/ Ensino
Fundamental
Superior

Serviço de transporte
idosos acolhidos
Atendimento de portaria

na

CLT

de
dos

(12x36)

Desenvolve atividades lúdicas
36 h
de lazer e cognição

ESPAÇOS E RECURSOS FÍSICOS/MATERIAIS

CLT

FMAS

Entidade
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O recanto do Idoso Nosso Lar está localizado em uma área de 6.893m² com área
construída de 2.901.95m² no Município de Guarulhos, Distrito de Bonsucesso, Bairro de
Vila Carmela. Construído em um terreno arborizado, jardinado e com uma praça interna.
É composto de 11 prédios, distribuídos da seguinte forma:
04 alas de dormitórios compostas por 10 quartos (cada um contendo 02 camas, 02
armários e uma TV - opcional) para residência de duas pessoas, uma sala de visitas e 02
banheiros (com 04 chuveiros e 06 vasos sanitários).
01 unidade de enfermaria masculina, composta por 03 quartos amplos com 07 leitos cada
um, 02 banheiros (com 02 chuveiros e 02 vasos sanitários), 01 sala equipada para
Fisioterapia, 01 sala de visitas com 02 sofás e 01 TV, 01 sala de medicação (onde se faz
a separação e distribuição de medicamentos de uso diário), 01 posto de enfermagem
com 01 banheiro (contendo 01 chuveiro e um vaso sanitário), 01 quarto de isolamento.
Há também 02 salas para atendimento técnico da Psicologia e do Serviço Social
(equipadas com 01 mesa e 01 computador cada), 01 banheiro e 01 sala de espera.
01 unidade de enfermaria feminina, composta por 04 quartos amplos com 07 leitos cada
um, 02 banheiros (com 02 chuveiros e 02 vasos sanitários), 01 quarto de isolamento, 01
sala de visitas com 01 sofá e uma TV, 01 posto de enfermagem com 01 banheiro
(contendo 01 chuveiro e um vaso sanitário), 02 salas para atendimento técnico da
Enfermagem e Nutrição (equipadas com 01 mesa e 01 computador cada), 01 sala de
esterilização de materiais devidamente equipada.
01 prédio para atividades sociais, composto por um salão social amplo com poltronas, 02
aparelhos de TV, 01 mesa grande, 01 piano e 02 banheiros (masculino e feminino), 01
sala para atividade de socialização e atividades recreativas diversas com mesas para
jogos apropriados aos idosos, poltronas, cadeiras, 01 TV, 01 projetor, 01 caixa de som,
01 aparelho de som, 01 piano e armários onde são guardados estes equipamentos e
outros materiais lúdicos para recreação dos idosos. Dispomos ainda de 01 refeitório
amplo, contendo 8 mesas grandes, 01 balcão para a distribuição de alimentos aos
acolhidos e outro para a entrega dos talheres e utensílios utilizados por eles durante as
refeições e 01 balcão térmico, uma cozinha equipada com armários, 02 pias, 01
geladeira, 01 refrigerador industrial, 01 fogão industrial, 01 microondas, 01 liquidificador
industrial, 01 batedeira industrial, 01 máquina de lavar louças, 01 despensa de alimentos,
01 freezer horizontal e 01 banheiro. Na parte inferior, encontra-se a lavanderia, equipada
com duas máquinas de lavar roupas, 01 centrífuga e 01 secadora, 01 banheiro e a
rouparia. Há também um depósito de materiais de limpeza e lavanderia, um depósito de
cadeiras de rodas e camas para conserto e um quarto para armazenamento de roupas de
cama, mesa e banho.
1 prédio de apoio administrativo é composto de secretaria (02 mesas, 02 computadores,
uma impressora/fax), diretoria (01 mesa e 01 computador), 01 banheiro, 01 almoxarifado,
01 sala contendo armários para uso dos funcionários, 02 vestiários com banheiros
(contendo 01 chuveiro e dois vasos sanitários), oficina de costura, um auditório para 250
pessoas, duas salas para palestras e/ou reuniões.
1 prédio contendo uma oficina de conserto em geral, uma despensa de alimentos e uma
sala para armazenamento de doações recebidas.
01 casa da zeladoria, que hoje é um espaço com uma pequena cozinha, um banheiro e
dois ambientes para armazenamento de utensílios e equipamentos utilizados na
realização de eventos beneficentes. Mais a frente encontramos um espaço para
realização destes eventos e o local onde é realizado o bazar beneficente.
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SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
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O monitoramento dos recursos financeiros será feito através das planilhas de prestação
de contas e a avaliação das ações desenvolvidas através dos instrumentais de:
- Relatório Circunstanciado semestral;
- Quadro mensal consolidado de indicadores de acordo com a Resolução 013/2015;
- Quadro de avaliação de desempenho trimestral;
- Ficha individual de evolução técnica;
- Ficha de frequência das atividades;
- Reuniões e registros mensais de avaliação dos casos, pela equipe técnica.
A avaliação será feita entre a equipe técnica multidisciplinar que desenvolve o plano de
trabalho, em constante análise de conduta e procedimentos, juntamente com membros
do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme preconiza a LOAS.
Os resultados serão acompanhados nos termos dos itens qualitativos e quantitativos do
de Metas e Indicadores Mínimos.
METAS ESTIPULADAS NOS INDICADORES MÍNIMOS

a) Número de Atendidos no período: 73
b) Número de participantes por faixa etária: 60 a 69 anos: 14 idosos; 70 a 79 anos:
25; 80 a 89 anos: 21 idosos; Acima de 90 anos: 13 idosos.
c) Número de participantes por sexo: 47 mulheres / 26 homens.
d) Número de pessoas com deficiência: Todos os idosos acolhidos apresentam
algum tipo de deficiência física ou mental, em diferentes níveis de gravidade. Entre
as deficiências que acarretam em comprometimento psíquico, podemos citar:
demência senil, mal de Parkinson e Alzheimer. Em relação às deficiências físicas,
encontram-se: déficit visual, auditivo e motor, sendo que neste caso, 18 idosos
utilizam cadeiras de rodas, 3 fazem uso de andadores, 7 utilizam bengala e 1 usa
muleta.
e) Número de atendidos de acordo com a sua condição física: Grau I: 39 idosos /
Grau II: 30 idosos / Grau III: 4 idosos.
f) Número de participantes frequentes nas atividades oferecidas: 61%. Considerando
a necessidade e limitação de cada idoso: 36% independentes, 35% semidependentes e 29% dependentes.
g) Número de desligamentos no período e motivo: 1 transferência para outra
instituição, 1 desacolhimento (retorno à família) e 4 desligamentos por óbitos.
h) Percentual de idosos que receberam visitas de amigos e/ou familiares: 89% dos
idosos que possuem vínculos familiares estabelecidos.
i) Número de idosos que saíram para passeio com familiares: 9
j) Número de beneficiários que providenciaram documentação: 12 tiveram a
regularização do RG / 8 regularizaram o benefício social e/ou aposentadoria.
k) Número de idosos que recebem aposentadoria, BPC ou algum outro benefício: 57
l) Número de idosos que retornaram ao convívio familiar: 01
m) Número de visitas domiciliares realizadas para as famílias dos usuários que
possuem referência familiar: 04

No decorrer dos próximos 2 anos – 2017 e 2018; na medida em que forem firmadas
parcerias, eventos e promovidas formas de captação de recursos financeiros e/ou
humanos suficientes e necessários para concretização de: - Garantir a melhoria da
capacidade funcional do idoso, trabalhando as questões motoras através de atividades
lúdicas e ocupacionais com profissionais e voluntários qualificados, visando a
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preservação da integridade física do idoso, assim como sua autonomia no auto-cuidado
diário; Promover a melhoria da estrutura física da instituição, através de parcerias com o
setor privado; Assegurar, a todos os idosos que apresentam condições físicas e mentais
de socialização, atividades externas que favoreçam integração na comunidade, bem
como acesso a programações de lazer, cultura e recreação; Estabelecer parcerias com o
setor privado para aperfeiçoamento e reciclagem dos serviços ofertados pela equipe
técnica e operacional; Estreitar relações com as famílias dos idosos que possuem
vínculos, bem como com as famílias que aguardam na fila de espera, através de
encontros e reuniões sobre os aspectos que levam ao acolhimento institucional.
IMPACTO SOCIAL

O Recanto do Idoso Nosso Lar conseguiu atingir todas as metas estipuladas como a
redução das violações dos direitos socioassistenciais, a redução da violência e abandono
dos idosos, o fortalecimento e a proteção dos vínculos familiares, asseguramos que os
idosos acolhidos mantenham sua individualidade e autonomia, respeitando sempre as
condições de cada idoso; garantimos o acesso aos serviços da rede socioassistencial e
proporcionamos de acordo com a realidade social, qualidade de vida e atendimentos de
acordo com a necessidade individual do idoso e de suas famílias.
QUADRO DE DESEMBOLSO

NATUREZA DESPESA

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Recursos Humanos
Encargos sociais
Alimentação
Higiene
Limpeza
Enxoval de cama e banho
Medicamentos
Material de escritório
Combustível
Serviços de manutenção
Taxas de consumo

DESEMBOLSO MENSAL
FUNDO
ENTIDADE
41.485,00 R$
24.077,00
R$
5.900,00
8.000,00 R$
5.000,00
1.500,00 R$
1.000,00
1.815,00 R$
1.000,00
R$
500,00
R$
1.000,00
R$
500,00
R$
2.000,00
R$
1.500,00
R$
1.000,00
52.800,00 R$
43.477,00

O montante da aplicação em RH – pessoal se refere aos profissionais a seguir:
RECURSOS HUMANOS
COORDENADOR - 40hs
ASSISTENTE SOCIAL - 30 hs
PSICOLOGA - 40hs
CUIDADOR - 12x36
CUIDADOR - 40hs
ASSIST. ADMIN. - 12x36

QTDE

1
1
1
10
1

$ MENSAL FMAS

R$
R$
R$
R$
R$

2.510,00
2.262,00
1.907,00
11.550,00
1.100,00

QTDE

$ MENSAL ENTIDADE

0
0
0
6
0
2

0
0
0
R$

8.250,00
0

R$

3.830,00

MOTORISTA – 12x36

R$
R$
R$

2.940,00
2.402,00

2
0
0

R$

3.280,00

R$

14.412,00

0

0

R$
R$

2.402,00
-

4
1
1

0
4.512,00
1.427,00
2.808,00
24.077,00

0
0
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COZINHEIRA - 12x36

0
2
2

AUX SERV GERAIS COZ 12x36
AUX SERV GERAIS LIMP 12x36
AUX SERV GERAIS LAV. - 40hs
VIGIAS/PORTEIROS - 12x36

12
2
0

AUX.MANUTENÇÃO – 40hs

0

OFICINEIRO - 36h

TOTAL

R$

41.485,00

R$
R$
R$
R$

O montante da aplicação em material de consumo se refere a aquisição de: alimentos
para todas as refeições diárias dos idosos – tais como arroz, feijão, macarrão, ovos,
frutas, verduras, carnes, laticínios e etc; produtos de higiene e cuidados pessoais –
sabonete, shampoo, desodorantes, lenços umedecidos, aparelhos de barbear, creme,
fraldas e protetores de cama; materiais de limpeza e desinfecção – produtos para limpeza
de banheiros, cozinha, lavanderia, áreas comuns e alojamentos – água sanitária,
detergentes, sabões e desinfetantes específicos para cada área, limpadores, vassouras,
rodos, panos, acessórios de limpeza em geral; medicamentos diversos; materiais de uso
da enfermagem como luvas, toucas, máscaras, aparelho e acessórios de medição de
glicose, materiais de curativos em geral; enxoval de cama e banho dos idosos;
combustível dos veículos a disposição das locomoções dos idosos; material de escritório;
taxas de consumo e serviços de manutenção estrutural – estimado em R$ 35.869,00
mensais.
CONTRAPARTIDA

Para execução do plano de trabalho, o Recanto do Idoso Nosso Lar busca parcerias no
âmbito do setor privado, além de contribuições mensais feitas por pessoas sensibilizadas
com as necessidades dos idosos institucionalizados. O Centro de Assistência e
Promoção Social Nosso Lar atua na captação de recursos através da realização de
eventos e outras parcerias para a geração de recursos que viabilizem a manutenção dos
serviços ofertados e, como contrapartida oferece – toda a infra estrutura de
equipamentos e mobiliários descritos neste plano de trabalho, o recolhimento de todos os
encargos sociais e, a complementação dos valores de RH e Material de consumo
conforme demonstrado no quadro de desembolso.
Pleiteia-se portanto o valor mensal de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos
reais) referentes ao acolhimento de 44 idosos conveniados.
Esta solicitação de alteração no Plano de Trabalho refere-se ao período de Abril a
Dezembro de 2018, conforme Capítulo VII, Art. 36 da Resolução nº34/2015/CMAS.
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Guarulhos, 14 de março de 2018.

Gizele Muniz

Responsável Técnico
RG 29.595.829-7

