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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

a) identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado: 

Caracterização do Serviço  

Proteção Social Especial de Alta Complexidade - ILPI – Instituição de Longa Permanência 

para Idosos  

Nome: Recanto do Idoso Nosso Lar 

Endereço: Rua Serra Azul nº 469 – Bonsucesso – Guarulhos – São Paulo 

 

b) descrição de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial executado, 
informando respectivamente: 

Descrição : ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) - SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, sendo equipamento com funcionamento 

ininterrupto, destinado a Idosos, assim definidos como: homens e mulheres a partir de 60 

anos de idade, sem vínculo familiar ou sem condições de prover a própria subsistência, de 

modo a satisfazer as suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência 

social. 

Os objetivos gerais do trabalho realizado são: 

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. 

 

E os Objetivos Específicos são: 

 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; 

 Promover o acesso a renda e aos benefícios /direitos sociais, e a convivência mista entre 

os residentes, respeitando sempre a individualidade de cada idoso; 

 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; 
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 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; 

 Restabelecer e/ou fortalecer os vínculos familiares e comunitários, garantindo o acesso 

aos direitos sociais para o idoso e seus familiares. 

 

b.1) objetivos alcançados: 

 

Tendo em vista os objetivos gerais e específicos elencados acima, o Recanto do Idoso Nosso 
Lar trabalhou para alcançar todos eles junto aos idosos acolhidos, tendo obtido sucesso em 
suas ações. 

b.2) público atendido: metas 2017, usuários atendidos em 2017 e critérios adotados para 
inserção dos usuários 

 

Público Atendido Nº de usuários 

Metas 2017 64 

Usuários atendidos em 2017 Média 59 

 
Quadro demonstrativo do nº de atendimentos mensais realizados em 2017: 
 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

nº de 

atendidos 
64 62 62 62 62 62 60 58 58 57 56 55 

 
 

Formas de Acesso Nº de usuários 

Procura espontânea 1 

CRAS   

Busca ativa  

Referenciamento de outros serviços da rede 

Socioassistencial 
 

Referenciamento das demais políticas  

CREAS  

Órgãos de defesa de direitos  

Alta complexidade  

Vara da Infância e Juventude  

Conselho Tutelar  

Transferência de outro Serviço de Acolhimento  

Casas de Acolhimento Institucionais Adulto  
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Serviço de Abordagem Social de Rua  

Polícia Militar  

Policia Civil  

Guarda Municipal  

Espontâneo  

Outros: especificar:  

 

Critérios adotados para inserção dos usuários: 

Existe uma imensa demanda reprimida para ILPI em geral. Particularmente o Recanto do 

Idoso Nosso Lar contabiliza cerca de 300 pessoas em fila de espera por vaga na instituição, 

porém, por falta de recursos, uma vez que o Convênio Municipal abrange apenas 44 idosos, 

em 2017 não foi possível diminuir esse número. Portanto a situação em 2017 e que ainda 

perdura é de não se realizar mais nenhuma nova inserção de usuário, já que atendemos hoje 

54 idosos, sendo 10 (dez) por conta exclusiva da organização. 

 

 

b.3) Recursos humanos envolvidos 

Nome do Funcionário 
Escolaridade Formação 

Profissional 

carga horária 

semanal 
Cargo/Função 

Regime 

trabalhista 

Abraão Dias Da Silva Ensino Médio 40h / semana 

Auxiliar de 

Manutenção CLT 

Adriana Aparecida Santos Lima Superior - Fisioterapia 30h / semana Fisioterapeuta CLT 

Adriana De Oliveira Silva Martins Ensino Fundamental manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Alvara Marina Dos Santos Superior - Serviço Social 30h / semana Assistente Social CLT 

Amanda Evelin De Sousa 

Gomes Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Amanda Reis Barros Machado Superior - Enfermagem 40h / semana Enfermeiro CLT 

Angela Maria Rodrigues Soares 

Curso Aux. De 

Enfermagem manhã12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Antonio Ramos Vermeile Ensino Médio manhã12x36 Motorista CLT 

Claudia Regina Veloso 

Curso Aux. De 

Enfermagem manhã12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Cleber Vieira Arcari Ensino Médio manhã12x36 Porteiro CLT 

TRANSPARÊNCIA
 

NOSSO L
AR



4 

 

Elaine Dantas Dos Santos 

Curso Aux. De 

Enfermagem noite 12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Eliza Luiza Da Conceição 

Curso Aux. De 

Enfermagem manhã12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Eridan Borges Pereira 

Curso Aux. De 

Enfermagem manhã12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Erineide Rodrigues do 

Nascimento Ensino Fundamental manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Geni Correia Barbosa Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Geni Salviano Da Costa  

Curso Técnico de 

Enfermagem manhã12x36 

 Técnico de 

Enfermagem CLT 

Jaqueline Santana Gomes Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Jose Adevanio Marques De Gois 

Curso Técnico de 

Enfermagem manhã12x36 

 Técnico de 

Enfermagem CLT 

Jose Alves Da Silva Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Jose Carlos Ribeiro Ensino Fundamental manhã12x36 Porteiro CLT 

Kelly Cristina Rodrigues Vieira Téc. Enfermagem manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Luciane Cordeiro Telhada Superior - Psicologia 40h / semana Coordenador CLT 

Maria Aparecida Correia Ensino Fundamental manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Maria Benvinda Silva 

Curso Aux. De 

Enfermagem noite 12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Maria De Fatima Da Silva Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Maria De Fatima Oliveira Vieira Ensino Fundamental manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Maria Eunice Benicio De Souza Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Maria Neide Da Silva Luciano Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Marizane Dos Santos Vieira Ensino Médio manhã12x36 
Aux. de Serviços 

CLT 
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Gerais 

Marley De Paula Sabino 

Curso Técnico de 

Enfermagem noite 12x36 

 Técnico de 

Enfermagem CLT 

Marli Dos Santos Silva 

Curso Aux. De 

Enfermagem manhã12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Maykon Jesus Dos Santos Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Milton Santos Da Silva Ensino Médio manhã12x36 Motorista CLT 

Miraci Nunes De Souza Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Miriam Aguiar Paixão Ensino Médio manhã12x36 Cozinheira CLT 

Monica Leite Silva Ensino Médio 40 h/ semana 

Auxiliar 

Administrativo CLT 

Natalia Gomes Da Silva Leite 

Curso Técnico de 

Enfermagem manhã12x36 

 Técnico de 

Enfermagem CLT 

Orides Antonio Dos Santos Ensino Fundamental manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Paula Mingorance Superior - Fisioterapia 30h / semana Fisioterapeuta CLT 

Pedro Luiz Hamaguchi Diniz Ensino Médio manhã12x36 Porteiro CLT 

Priscila Da Silva Carrasco 

Curso Aux. De 

Enfermagem manhã12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Raquel Rodrigues de C. Martins Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Reinalva Da Silva Xavier Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Reinilde Pereira Da Guarda 

Vieira Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Rinaldo Carlos Costa Da Silva Ensino Fundamental manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Rita Helena Dos Santos Silva Ensino Médio noite 12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Rosil Fernandes De Sá Ensino Fundamental manhã12x36 Porteiro CLT 

Rosimeire Cavassani D. de 

Souza Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 
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b.4) Infraestrutura física utilizada para a execução dos serviços, programas, projetos ou 
benefícios socioassistenciais; 

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. 

Sandra Alves Santos  Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Sandra Machado Lopes Superior - Psicologia 40h / semana Psicóloga CLT 

Sergio Antonio Da Silva Ensino Médio manhã12x36 

Cuidador de 

Idosos CLT 

Silvana Rodrigues De Lima Alves Ensino Médio manhã12x36 

Aux. de Serviços 

Gerais CLT 

Sonia Figueiredo R. do 

Nascimento Ensino Médio manhã12x36 

Auxiliar de 

Limpeza CLT 

Sonia Maria Lima Silva 

Curso Aux. De 

Enfermagem noite 12x36 

Auxiliar de 

Enfermagem CLT 

Sueli Rodrigues Da Silva Oliveira Ensino Médio manhã12x36 Cozinheira CLT 

Thiara Fernanda Lopes Ensino Médio 40 h/ semana 

Auxiliar 

Administrativo CLT 

Valeria Maria Ramos Vasques Superior - Nutrição 20h / semana Nutricionista CLT 
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 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 à frente encontramos um espaço para 

realização destes eventos e o local onde é realizado o bazar beneficente.  

 

b.5) abrangência territorial 

O serviço fica localizado no bairro de Vila Carmela no distrito de Bonsucesso, município de 

Guarulhos, e atende pessoas acima de 60 anos do Estado de São Paulo, preferencialmente, 

residentes do município de Guarulhos e da região de Bonsucesso, em situação de risco e/ou 

exclusão social. A comunidade de Vila Carmela em Bonsucesso – Guarulhos é uma 

comunidade bastante carente e com perfil de cidade interiorana. Trata-se de um distrito 

bastante afastado do centro do município e embora seja um local calmo sem edifícios nem 

grandes avenidas, enfrenta problemas com escassez de transporte público e serviços 

essenciais como saúde e educação. As residências são em sua maioria de classe baixa e 

muitas são precárias. É recente a instalação de serviços públicos como água encanada, 

esgoto e iluminação pública.  

O CRAS de referência é o Ponte Alta. 
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b.6) demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social 
fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e estratégias que foram 
utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades, monitoramento e avaliação; 

b.8) Estratégias metodológicas: atividade/estratégias metodológicas desenvolvidas, 
periodicidade e resultados/impactos alcançados 

Entendemos que os itens b.6 e b.7 são melhor apresentados juntos, de acordo com as 
observações abaixo: 

 

Todas as atividades levaram em conta as condições dos acolhidos e para melhor visualização 

inserimos abaixo informações sobre o perfil do público alvo: 

 

Público Alvo 

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. 

 

Perfil de Idosos Acolhidos 

O perfil de acolhimento são idosos independentes, semi-dependentes e dependentes, em sua 

maioria sem vínculos familiares e apresentam algum tipo de problema mental como 

depressão, demência, senilidade, Alzeimer, Parkinson, entre outras doenças relacionadas ao 

processo de envelhecimento. Abaixo está quadro demonstrativo do perfil dos idosos acolhidos 

durante o ano de 2017: 

 

 

 

Quadro Demonstrativo de Atendimentos Realizados Em 2017 com os idosos, 

separados por área de atuação: 

Idosos Idade Grau de 

dependência 

Cadeirantes Acamados Sem 

vínculos 

familiares 

Problemas 

mentais 

Mulheres: 39 

Homens: 20 

 

60 a 69 anos: 

10 

70 a 79 anos: 

25 

80 a 89 anos: 

16 

Acima 90 anos: 

8 

Grau I: 28 

Grau II: 29 

Grau III: 02 

13 00 29 24 
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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 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Segunda a 
Sexta  

 Das 07:00 às 
16:00 h  

Atendimento 
Individual; 

Atendimento 
Individual; 

Atendimento 
em Grupo - 
Jogos 
Interativos 

Reservado 
para passeios 
quando 
agendados 

Atendimento 
em Grupo - 
Bingo ou 
Cinema 

Saídas para 
visitas 
hospitalares 
e/ou 
domiciliares; 

Atualização de 
prontuários e  

Avaliação de 
triagem para 
acolhimento 

Atendimento 
Individual; 

Reuniões com 
familiares e 
equipe técnica 

Avaliação de 
triagem para 
acolhimento 

Relatórios de 
atendimentos 
realizados 

      

 

Serviço Social 

 

O atendimento do Serviço Social envolve todos os idosos acolhidos, sendo que o 
atendimento é direcionado para as necessidades apresentadas pelos idosos que apresentam 
grandes variações na relação estabelecida no acolhimento com família e as questões sociais.  

Horário Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta 

Segunda a 
Sexta 

 Das 12:00 às 
18:00 h  

Atendimento 
Individual; 

Atualização de 
prontuários e 
relatórios de 
atendimentos 
realizados 

Reservado 
para avaliação 
de triagem para 
processo de 
acolhimento 

Reservado 
para passeios 
quando 
agendados 

Atendimento a 
demanda de 
vagas; 

Contato com 
familiares; 

Atendimento a 
demanda 
recebida por 
ofícios; 

Elaboração de 
relatórios 

Atendimento 
Individual; 

Reuniões com 
familiares e 
equipe técnica 

Saídas para 
visitas 
hospitalares 
e/ou 
domiciliares; 

Elaboração de 
relatórios 
sociais e 
estudos de 
casos; 

Visita aos 
idosos 
acamados 

Visita aos 
idosos 
acamados 

  

Avaliação de 
triagem para 
acolhimento 

        

 

Fisioterapia  

O atendimento da fisioterapia envolve todos os idosos acolhidos, sendo que as atividades 

e/ou atendimento priorizam as necessidades apresentadas pelos idosos de acordo com as 

dificuldades apresentadas que sofrem grandes variações muitas vezes em um curto espaço 

de tempo.  
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Horário Segunda Terça Quarta Quinta  Sexta 

Segunda a 
Sexta - Das 

7:00 às 14:00 h  

Cinesioterapia 
Motora e 
respiratória 

Cinesioterapia 
Motora e 
respiratória 

Cinesioterapia 
Motora e 
respiratória 

Cinesioterapia 
Motora e 
respiratória 

Cinesioterapia 
Motora e 
respiratória 

Termoterapia Termoterapia Termoterapia Termoterapia Termoterapia 

Eletroterapia Eletroterapia Eletroterapia Eletroterapia Eletroterapia 

Massoterapia Massoterapia Massoterapia Massoterapia Massoterapia 

    
Avaliação para 
acolhimento 

  
Reuniões com 
familiares e 
equipe técnica 

 

Nutrição  

O atendimento da Nutrição envolve a todos os idosos acolhidos, sendo que o atendimento 

é focado nas necessidades gerais apresentadas pelos idosos, com base nas patologias e 

mais especificas quando ocorre determinação médica.  

Horário Segunda Quarta Sexta 

Segunda a 
Sexta 

Das 7:00 às 
14:00 h 

Acompanhamento na 
preparação do cardápio 

Acompanhamento na 
preparação do cardápio 

Acompanhamento na 
preparação do cardápio 

Visitas nos leitos, Visitas nos leitos, Visitas nos leitos, 

Acompanhamento do 
almoço e lanche da tarde 

Acompanhamento do 
almoço e lanche da tarde 

Acompanhamento do 
almoço e lanche da tarde 

Preenchimento da ficha 
alimentar 

Preenchimento da ficha 
alimentar 

Preenchimento da ficha 
alimentar 

Aplicação de atividades 
lúdicas 

Aplicação de atividades 
lúdicas 

Avaliação Nutricional 
(mensal) 

  Elaboração do Cardápio   

  Atendimento aos familiares   

 

Equipe de enfermagem manteve seu atendimento de forma ininterrupta em 2017 

 

 

b.7) demonstração da forma como a entidade ou organização de assistência social realizou 
a articulação em rede 

 

Instituição/Órgão Natureza da Interface Periodicidade  

Proteção Social Básica   

Proteção Social Especial de Média Complexidade   

Proteção Social Especial de Alta Complexidade Atendimento à solicitações esporádica 

Outros Conselhos/ Comissões-   citar   

Horário Serviço ininterrupto – segunda a segunda 24 horas 

24 horas  
Todas as atividades ligadas ao atendimento do idoso: alimentação, cuidados com saúde, 
higiene pessoal, cuidados básicos, medicações, monitoramento, avaliações, evoluções etc.  TRANSPARÊNCIA
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CMAS / comissões   

CMDCA / comissões   

CMI / comissões   

Saúde Consultas e exames diária 

Habitação   

Educação   

Esporte e lazer  Equipamentos públicos semanal 

Cultura   

Alimentação escolar da SME   

Fóruns intersetoriais   

Vara da Infância e da Juventude   

Ministério Público Atendimento à solicitações esporádica 

Defensoria Pública   

Conselho Tutelar   

Rede social (associação de moradores, igrejas, fóruns, ...)   

Conferências   

Participação política segurança alimentar   

Outros- especifique   

 

b.8) Estratégias metodológicas: atividade/estratégias metodológicas desenvolvidas, 
periodicidade e resultados/impactos alcançados 

Item atendido acima juntamente com o item b.7 

 

Atividades/Estratégias Metodológicas 
Desenvolvidas 

Periodicidade Resultados/Impactos Alcançados 

   

   

   

c) Fonte de recursos financeiros; 

Para assegurar que o atendimento seja realizado de maneira adequada, seguindo os 

princípios éticos e morais, assim como as finalidades avençadas em seu Estatuto Social o 

Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lar conta com recursos próprios decorrentes 

de doações, eventos e outras fontes de arrecadação além dos Termos de Parceria firmados 

com os poderes públicos.  

Para a execução dos serviços prestados, 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, trabalho 
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com voluntariado, convênios com universidades e escolas de enfermagem que colaboram 

para que o trabalho desenvolvido possa ter continuidade com qualidade e respeito às 

necessidades dos idosos acolhidos. 

 

d) Recurso financeiro utilizado. 

     R$ 2.364.907 

Observação: 

A planilha abaixo encontra-se anexa a este relatório devidamente preenchida. 

RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS EM 2017 
FOLHA DE PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS ENCARGOS/BENEFICIOS 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

TIPO 
DESPESA 

VALOR 
ANUAL 

                

                

                

SUBTOTAL R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 0,00 SUBTOTAL R$ 0,00 

        

TOTAL GERAL R$ 0,00 
  

 

Identificação e assinatura do(a) presidente, coordenador(a) técnico(a) e técnico(a) 
responsável pelas informações apresentadas no relatório de atividades 2017  
 
Observação: Informamos que a Coordenadora Técnica que também era a Responsável 
pela execução do projeto e que atuou no serviço em 2017 não faz mais parte do quadro 
de funcionários desta organização. Assim sendo, a atual Coordenadora, que assumiu 
suas funções apenas em fevereiro de 2018, não assinará este relatório.  
 
PRESIDENTE                                                          SUPERINTENDENTE 
Nome: Cristiane Fernandes Saes                            Nome: Lucia Baffini de Castro 
Data: 30/04/2018 Assinatura: _________________Data: 30/04/2018 Assinatura:___________ 
COORDENADOR(A) TÉCNICO(A) 
Nome:  
Data: 30/04/2018 Assinatura: ______________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO 
Nome:  
Data: 30/04/2018 Assinatura: ______________________________________ 
 
Nome:  
Data: 30/04/2018 Assinatura: ______________________________________ 
 
Nome:  
Data: 30/04/2018 Assinatura: ______________________________________ 
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