R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S - 2017
(1) IDENTIFICAÇÃO
Nome/Razão Social:
Telefone:
Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde da Sociedade de São 31 3487-3415/31 3487-5130
Vicente de Paulo
E-mail Institucional:
larnssasenhorasaude@yahoo.com.br
Nome do Representante legal ou procurador:
Carlos Roberto da Silva
Nome do Responsável Técnico pelo Relatório de Atividades:
Raphaela Ferreira de Oliveira Faustino
(2) OBJETIVOS
A Obra Unida de Utilidade Pública Municipal – Lei 8.908 de 21/07/2004 e Utilidade Pública
Estadual – Lei 15.591 de 20/06/2005 com CNPJ 03.448.851/001-90 que tem por finalidade a
prática de caridade cristã no campo da Assistência Social e da promoção humana, visou
especialmente: Manter o estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
proporcionando-lhe assistência material e espiritual, tais como: alimentação, vestuário,
medicamentos, assistência médico-dentária, moral e religiosa, dentro de suas possibilidades. Todos
os benefícios concedidos são de caráter gratuito, podendo, entretanto, haver contribuição
espontânea dos idosos ou familiares.
(3) ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS
Os recursos são oriundos de doações dos idosos no percentual de 70% conforme Estatuto do Idoso,
contribuições espontâneas de familiares, doações da comunidade, institutos, Conferencias
Vicentinas bem como de eventos realizados pela instituição e comunidade e parcerias com
empresas de grande porte tais como PBH, SESC/Mesa Brasil, SERVAS, CEMAIS, Fundação
Balbina, Sergio Velloso Engenharia, Farmaconn, bem como da contemplação de projetos e etc.
(3.1) RECURSOS
Origem do Recurso
Municipal

Próprio

Privado

Fonte
Convênio com a Prefeitura e Fundo
Municipal do Idoso
Recebimento da contribuição dos
moradores, doações de familiares,
conferencias e conselho particular São
Geraldo
Recebemos apenas doações em Material
(Eletrodomésticos, Material de Limpeza,
Fraldas, Cestas Básicas, Roupas, Material e

Valor
225.312,00

217.000,00

9.000,00
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Equipamentos de Escritório etc), Fundação
Brasdeco em quantia de dinheiro.

Comunidade

Doação de Material de Limpeza, Cestas
Básicas, Higiene Pessoal etc...

TOTAL

3.511,45
454.823,45

(4) INFRAESTRUTURA
A Entidade possui 01 cozinha, 01 refeitório, 01 lavanderia, 01 sala de televisão. Na parte superior
existem 09 quartos sendo estes com capacidade para 01 pessoa por quarto e na parte inferior
existem 07 quartos, sendo que destes, 03 quartos com capacidade para 02 pessoas, totalizando 16
quartos na Entidade. A Entidade possui 01 sala para a Farmácia, 01 sala para a Diretoria, 01 sala
para a Coordenação (Psicóloga), 01 sala para a Técnica Social de Entidade (Assistente Social) e 01
Terraço/Varanda.
(5) IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS
A Entidade presta Serviço de Acolhimento Institucional na Modalidade Abrigo Institucional/Casa
Lar para Idosos Carentes, Negligênciados e com Vulnerabilidade Social. O Projeto EJA acontece
na própria instituição, ministrado para os idosos por uma professora da PBH, Projeto Vida Ativa
que consiste em atividades físicas com o acompanhamento de professores de Educação Física da
PBH, CRAS com atividades Físicas, de Cultura, Lazer, e Manutenção de Vínculos com a
Comunidade. Lian Gong ministrado por uma profissional do nosso Centro de Saúde de Referencia
Mariano de Abreu. A instituição também oferece oficinas de Cognição, Artesanato, Pintura,
Colagens, Passeios a Teatros e Cinema como forma de Cultura, Lazer e Manutenção de Vínculos
com a Sociedade, bem como Manutenção de Vínculos Intergeracionais, visita à Parques e Praças
da Cidade, Comemorações Pontuais: Carnaval, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Idosos,
Páscoa, Festa Junina, Natal); todos estes com a presença da comunidade e principalmente dos
familiares. Atividades Externas no Centro Cultural São Geraldo (Academia, Bordado, Ioga), SESC
(Natação, Computação), Centro de Convivência (Curso de Pintura e Atividades Socializadoras). A
instituição também recebe visitas da Comunidade, de Escolas e Colégios com alunos das mais
diversas faixas etárias, visitas de Voluntários que trazem Cultura e Lazer (Bingo, Cinema, Teatro,
Música, Dança, Contação de Histórias, Beleza – onde são feitas unhas dos pés e mãos os
moradores, corte e pintura de cabelo).
OBS: É importante ressaltar que os idosos participam de cada atividade, de acordo com seu
interesse e desejo, não sendo obrigatória a participação do morador em nenhuma atividade em
respeito a sua individualidade e subjetividade.
(5.1) PUBLICO ALVO E CRITERIOS DE ACESSO
A instituição é destinada à idosos moradores de Belo Horizonte e são encaminhados para o
acolhimento institucional através da Central de Vagas onde é realizado um estudo do perfil de cada
idoso.
(5.2) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
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A instituição funciona permanentemente, porém o horário de visitas à instituição é de 14:30 às
16:30.

Dia
2ª e 4ª
2ª
5ª

Horário
Manhã
Tarde
Tarde

6ª

Tarde

Atividade

Ministrador
EJA
Professora PBH
Vida Ativa
Professores PBH
Terço e Atividades Sr. Geraldo Garcia e CRAS
recreativas e de
socialização
Fisioterapia
Professor e seus alunos de
FELUMA
Fisioterapia

Local
Lar
Lar
Lar e CRAS

Lar

*Outras atividades propostas pela instituição foram:
- Participação da Festa de Carnaval promovida pela própria Entidade para seus moradores,
familiares e a comunidade,
- Tarde de música Popular Brasileira,
- Tarde de música de Raiz,
- Dia de Beleza: Corte, Pintura, e Escova nos cabelos para mulheres, corte para os homens e
Manicure e Pedicure,
- Confraternização dos Moradores mais os Vicentinos das Conferencias na instituição, em
comemoração ao final de ano,
- Homenagem à aposentadoria da funcionária mais velha da instituição, em almoço especial no Dia
das Mulheres com os moradores, funcionários e familiares da funcionária,
- Almoço de Páscoa,
- Vacinação contra a Gripe,
- Tarde de Teatro e Animação com palhaços e animadores da Lúdica Entretenimentos,
- Passeio nas Praças da Cidade com a professora do EJA,
- Tarde de aula de dança com voluntários,
- Espetáculo de dança da Cia Sesc no Teatro Sesc Palladium,
- Tarde de atividades e confraternização com os usuários do CRAS Mariano de Abreu com
apresentação Teatral, Grupo Musical “Trem Chique”, lanche de confraternização e participação
dos moradores da instituição,
- Café da manhã proporcionado pela Droga G e o Projeto Vírus do Bem em homenagem ao Dia
das Mães, com a entrega de lembrancinhas para as mesmas,
- Lanche de aniversário promovido pela filha e familiares de um morador da instituição,
- Visitas do Grupo de Crisma do Bairro São Geraldo,
-Visita ao Museu de Minas e Minerais no Circuito Praça da Liberdade para assistirem à
apresentação da Orquestra Show da Polícia Militar de Minas Gerais,
- Tarde de socialização com os usuários dos CRAS’s Taquaril e Mariano de Abreu,
-Tarde de socialização com os usuários dos CRAS’s Alto Vera Cruz e Mariano de Abreu
- Participação na Festa Junina promovida pela própria Entidade para seus moradores, familiares e a
comunidade,
- Participação da Festa Junina promovida pela Escola Padre Francisco Carvalho Moreira na
própria escola para seus alunos e comunidade,
-Recebimento de doações de Cestas Básicas, Fraldas Geriátricas e de roupas de Inverno através da
Gincana Anual da Contabilidade Matur,
-Tarde de confraternização e música com os moradores da casa da esperança do Lar Caminhos
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para Jesus integrantes do coral Sonoridade,
-Visita do grupo de Escoteiros do Baleia,
-Almoço em comemoração ao dia do idoso e entrega de lembrançinha,
-Apresentação do Coral Sesc Contagem,
-Ida à Ópera “Porgy and Bess” no Teatro Palácio das Artes, cortesia da primeira dama Ana
Laender no camarote do prefeito,
-Manhã de socialização e almoço especial com a equipe Lúcida Entretenimento.
-Oficina de confecção de bijouterias com os idosos,
-Visita do Rotary Jaraguá com tarde de lanche e apresentação de dança de salão,
-Visita de crianças de 05 e 06 anos da educação infantil da escola Companhia da Criança – Bairro
Palmares,
-Visita e apresentação do coral do Sesc Floresta,
-Atividade física realizada por educadores físicos da regional Leste, em parceria com a Secretaria
de Saúde,
-Visita, entrega de doações e lembrançinhas dos alunos da Escola Municipal Wladmir de Paula
Gomes,
-Visita do grupo de adolescentes do CRAS Sumaré,
-Realização de uma tarde de confraternização com os idosos e seus familiares,
-Almoço de Natal oferecido pelo SERVAS na Mineiraria com menu elaborado por chefs
renomados de Belo Horizonte e show de Agnaldo Timóteo,
Apresentação do Grupo Teatral Magia da Alegria,
-Realizaram diariamente leitura de jornal,
-Comemorações mensais dos aniversariantes do mês,
-Comemoração do Dias das Mães e Dia dos Pais,
-Participação da confraternização de Natal em uma tarde de lanche com seus familiares,
-Participação da confraternização de Natal da Diretoria e funcionários,
-Receberam visitas dos Voluntários/Doadores da empresa Sergio Velloso Engenharia juntamente
com a distribuição de presentes pelo Papai Noel e com um lanche de Natal,
-Receberam visitas de Voluntários da Farmaconn que distribuíram presentes bem como trouxeram
lanche e cantigas,
-Receberam a visita da Empresa Minaspetro e do Papai Noel e coma a entrega de lembrancinhas,
-Receberam a visita do Rotary Club (Praça da Liberdade e Padre Eustáquio),
-Comemoração Dia do Idoso.
OBS: É importante ressaltar que tais atividades foram realizadas por aqueles que manifestaram o
desejo de fazê-las de acordo com suas possibilidades, crenças e interesses, pois respeitamos acima
de tudo o desejo de nossos idosos.
(5.3) CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
A instituição tem capacidade para acolher 20 moradores.
OBS: É importante frisar que os idosos recebem visitas da comunidade, familiares etc.

(5.4) RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS
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Despesas Fixas
Folha de Pagamento
Cemig, Copasa, Telefone
FGTS, INSS, GPS,
Passagem
GVClínicas,
Prevenir,
Seguro,
PAF,
Plano
Odontológico
Gás, Padaria, Sacolão,
Farmácia, Supermercado,
Taxi, Kombi
Depósito
Informática
Taxa Bancária
Diversos: Passeios,
atividades,
Comemorações
Total:

Valor Mensal
13.891,00
3.000,00
8.840,00
730,00
1.169,00

Valor Anual
228.365,00
36.000,00
114.920,00
8.760,00
14.028,00

2.955,00

34.460,00

480,00
230,00
189,00
1.155,00

5.760,00
2.760,00
2.268,00
13.864,00

32.639,00

462.185,51

(5.5) RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
A Entidade possui ao todo 12 funcionárias:
Funcionaria
Edna do Nascimento
Josefa Romilda de Lima
Juliana Lidiane da Silva
Kelly Cristina Brandão
Leonice Batista do Carmo
Maria Carla de Almeida
Maria de Fátima Elias
Margaret Gomes Machado
Raphaela Ferreira
Rosemary Viana de Silva
Sandra dos Santos
Tábata Sousa de Sousa

Função
Auxiliar de Enfermagem
Auxiliar de Serviços Gerais
Assistente Social
Cuidadora
Cuidadora
Manipuladora de Alimentos
Serviços Gerais
Manipuladora de Alimentos
Coordenadora
Cuidadora
Cuidadora
Cuidadora

Carga Horária
12 X 36
12 X 36
20 hs Semanais
12 X 36
12 X 36
12 X 36
12 X 36
12 X 36
40 hs Semanais
12 X 36
12 X 36
12X36

OBS: É importante lembrar que cada funcionário atua na parte que lhe cabe, ou seja, nem sempre
toda a equipe está reunida para o desempenho de determinada atividade. Mas há sempre uma
cuidadora disponível para acompanhar os idosos nas atividades.
(5.6) ABRANGENCIA TERRITORIAL
Municipal.
(5.7) FORMA DE COMO ENTIDADE FOMENTOU, INCENTIVOU E QUALIFICOU A
PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS E/OU ESTRATEGIAS QUE FORAM UTILIZADAS
EM TODAS AS ETAPAS DO SEU PLANO DE AÇÃO
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A instituição incentivou e disponibilizou meios para que cada atividade proposta fosse realizada
da melhor forma possível. Levando sempre em consideração os desejos e subjetividades dos
seus moradores.
(5.7.1) EXECUÇÃO
A Instituição sempre organiza suas atividades com antecedência, mobilizando comunidade,
familiares, sociedade, parceiros e voluntários dependendo da atividade que será desenvolvida par e
com os moradores, para que haja uma maior interação e conscientização da realidade a qual nossos
idosos vivem. Essa mobilização se dá via redes sociais, aplicativos, emails, telefonemas,
mensagens, cartazes etc quando a atividade é na instituição. Quando a atividade é fora da
instituição, providenciamos o lanche e procuramos o meio de transporte mais adequado
(especial/van) para que seja realizado o deslocamento dos idosos da forma mais segura possível. Já
quando o passeio é por meio de algum parceiro, os mesmos providenciam o transporte e o lanche
ambos adequados aos idosos. Dessa forma, os idosos foram para teatros, cinemas, missas na
própria comunidade, passeios à parques e praças da cidade, idas aos CRAS’s e etc. esses passeios
servem para a manutenção de vínculos dos nossos moradores não somente com a comunidade, mas
também com a sociedade, propiciando a troca de experiências entre gerações, credos, culturas e
etc.
(5.7.2) MONITORAMENTO
A elaboração, o acompanhamento, a organização da informação do banco de dados do usuários e
as organizações das atividades realizadas foram feitas através do acompanhamento da Assistente
Social. Este acompanhamento também é feito através da alimentação do SIGPS.

(5.7.3) AVALIAÇÃO
Foi feito um questionário aplicado pela assistente social para avaliar os pontos positivos e
negativos das atividades desenvolvidas no ano. Esse questionário tem como publico alvo
familiares, funcionários e principalmente nossos moradores.

D E C LA RA Ç Ã O

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro, sob as penas da lei, que as informações
prestadas neste documento são a expressão da verdade.

Belo Horizonte,09/03/2018.

Carlos Roberto da Silva
Presidente do Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde
da Sociedade de São Vicente de Paulo
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