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R E L A T Ó R I O D E A T I V I D A D E S – 2018 

 

(1)  IDENTIFICAÇÃO  

Nome/Razão Social:  

 

Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde da Sociedade de 

São Vicente de Paulo 

Telefone: 

 

31 3487/3415/31 3487-5130 

Endereço (matriz e filiais): 

 

Rua Potomaio, 427. São Geraldo. Cep: 31.050-270. Belo Horizonte – MG 

Nº CNPJ (matriz e filiais): 

 

03.448.851/0001-90 

Nº de inscrição no CMAS-BH: 

 

62 

Nome do Representante legal ou procurador: 

 

Carlos Roberto da Silva 

Nome do Responsável técnico pelo Plano de Ação: 

 

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, Programa Gentiliza, bem como da contemplação 

de projetos e etc. 
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Exemplo: 

Origem do Recurso Fonte Valor 

Próprio 

Recebimento da contribuição dos moradores, doações de 

familiares, conferencias e conselho particular São Geraldo, 

aluguel do salão, bazar e projeto caminhada 

177.000,00 

Público 
Convênio com a Prefeitura  

 
253.083,00 

Privado 

Recebemos apenas doações em Material 

(Eletrodomésticos, Material de Limpeza, Fraldas, Cestas 

Básicas, Roupas, Material e Equipamentos de Escritório 

etc),  

25.000,00 

Comunidade 
Doação de Material de Limpeza, Cestas Básicas, Higiene 

Pessoal etc... 
14.000,00 

Total 469.083,00 

 

(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. 

 

OBS: A maioria das atividades foram realizadas no refeitório, na varanda/terraço e na sala de 

televisão.  

 

(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 aconteceu 

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 foi interrompido momentaneamente, pois não há previsão de ampliação do quadro de 

Educadores Físicos/Professores de Educação Física da PBH, o Centro Cultural com atividades 

Físicas (academia, hidroginástica etc), Cultura, Lazer, e Manutenção de Vínculos com a 

Comunidade. A instituição também ofereceu por meio de parcerias e voluntariado oficinas de 

Estimulação Cognitiva com o Instituto Capanema, Artesanato, Pintura, Colagens e apresentação de 

Teatral por meio do Grupo Magia da Alegria, passeios em Museus 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 acompanhados pela professora do EJA, Peças 
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de Teatros, Musicais, Óperas etc em parceria com o Projeto Gentileza da Primeira Dama de Belo 

Horizonte, Visita ao Papai Noel e Passeio para ver  a Decoração de Natal da Praça da Liberdade 

também promovida pela Caravana Gentileza que faz parte do Projeto Gentileza. Tardes de Música 

e 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 recebeu 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), foram realizadas algumas doações e manutenções na 

instituição através do Programa Gentileza. Foram colocados gaveteiros nos quartos dos idosos, 

porta papel higiênico, instalação de anti derrapante onde era necessário, doação de 2 sacos de 

argamassa, 1 lata de tinta verde na cor kiwi, 1 lata de massa corrida e 11 poltronas tipo do “papai”. 

Oram consertadas e lubrificadas as portas e janelas, reparo nas fiações, reparo e troca de chuveiros, 

conectores e lâmpadas, conserto das descargas e vazamentos, desentupimento de 2 curvas de 

escoamento da agua das calhas do 2º pavimento, troca da bucha da pia do banheiro das 

funcionárias, manutenção de algumas grelhas (limpeza e pintura), troca de telha quebrada próximo 

à farmácia, reforma dos sofás. Foi realizada a II Caminhada em prol do Lar para angariar fundos 

para a instituição. Foi firmada parceria com a oficina Cine Horto (Oficinas de Afeto) que se 

iniciaria no segundo semestre do presente ano, sendo transferido seu inicio para o primeiro 

semestre do ano subsequente. 

 

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. São levados em conta também seus aspectos 

cognitivos e sua capacidade motora.  

    

    (5.1) Público alvo e critérios 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 

 

A instituição funciona permanentemente, porém o horário de visitas à instituição é de 14:30 às 

16:30.  

 

 

Dia Horário Atividade Ministrador Local 

2ª e 4ª Manhã EJA Professora PBH Lar 

3ª Tarde Fisioterapia  Samia Lar 

4ª  Manhã Acompanhamento 
clínico, palestras e 
atividades 
relacionadas à saúde 

Emanuel e seus alunos de 1º e 
2º período da faculdade de 
Medicina da FELUMA 

Lar  
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e resgate de história 
de vida
 Professor  

4ª Tarde  Oficinas, teatro, 
tarde de 
socialização e 
atividades 
cognitivas 

Marisa e seu Grupo Magia da 
Alegria 

Lar 

5ª Tarde Terço  Sr. Geraldo Garcia  Lar  

 
 

Dia Horário Atividade Ministrador Local 

Sábado 

(1 vez 

por 

mês) 

Tarde Oficinas e roda de 

conversa com 

familiares e idosos 

(fortalecimento de 

vínculos 

Assistente Social e estagiária 

de Serviço Social 

Lar  

Terça-

feira 

(15 em 

15 

dias) 

Manhã Roda de Conversa 

sobre direitos dos 

Idosos e Cidadania 

Assistente Social e estagiária 

de Serviço Social 

Lar  

 

OBS: É importante ressaltar que, para o desenvolvimento de tais atividades são levadas em 

consideração o interesse do idoso, bem como aspectos cognitivos e sua capacidade motora 
. 
 

 *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, 

-Foram assistir peças teatrais pelo Projeto Gentiliza promovido pela Primeira Dama de Belo 

Horizonte (Óperas, Musicais e diversos Espetáculos), 

-Participaram da Caravana Gentileza onde foram ver o Papai Noel na Prefeitura e de Belo 

Horizonte e em seguida partiram para ver a decoração da Praça da Liberdade, 

-Visita da Primeira Dama e sua equipe para a realização do Projeto Gentileza, com a pintura da 

Varanda/Terraço da instituição com a participação de artistas e dos idosos moradores da 

instituição, trazendo mais não somente vida e alegria para o ambiente, mas também o sentimento 

de pertencimento para os idosos, 

- Almoço de Páscoa, 

- Vacinação contra a Gripe, 
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- Tarde de Teatro e Animação com palhaços e animadores da Lúdica Entretenimentos, 

- Passeio nas Praças da Cidade com a professora do EJA, 

- Intervenção da Equipe Multidisciplinar do Centro de Saúde Mariano de Abreu, 

- Café da manhã de Natal proporcionado pela Droga G e entrega de presentes pelo Papai Noel,  

- Visitas do Grupo de Crisma do Bairro São Geraldo,  

- Participação na Festa Junina promovida pela própria Entidade para seus moradores, familiares e a 

comunidade, 

- Visita e doações do grupo da Igreja Perpétuo Socorro, 

- Visitas para conhecerem os idosos e a instituição, 

- Visita do CRAS Granja de Freitas com para realização de atividades e lanche da tarde, 

- Visita do Médico da Equipe de Saúde, 

- Visita dos alunos do 7° ano do colégio Alumnos trouxeram doações e fizeram apresentação, 

- Tarde de lanche, bingo e roda de viola com o grupo Cores do Amor, 

- Visita ao Museu de Ciências Naturais juntamente com os alunos do Lar Benedito Venâncio e 

com a professora Higínia do EJA, 

- Visita Grupo de Seresta Canto dos Amigos, 

- Apresentação de dança dos alunos da Escola Estadual Padre Francisco, 

- Celebração da Posse do conselho Particular da Imaculada Conceição na instituição, com missa, 

cerimonia de posse e lanche para os idosos e convidados, 

- Visita dos alunos da Faculdade Newton Paiva, trouxeram lanches, doações e bingo, 

- Visita da Comissão de Jovens da Sociedade de São Vicente de Paulo, 

- Tarde de atividade com o Projeto Gentileza, presença da Primeira Dama Ana Laender, sua equipe 

e o Prefeito para pintura da parede do terraço,  

- Visita ao Centro Cultural do Banco do Brasil com a professora Higínia do EJA, 

- Visita e lanche do Encontro de Casais com Cristo, 

- Visita de representantes do Banco Mercantil e entrega de doações,  

- Passeio e atividades na Praça São Geraldo, 

- Ida à Festa Junina no Clube Oasis, 

- Ida ao Arraiá Vicentino Carmésia no bairro Santa Inês, 

- Ida à Missa dos Doentes todo dia 16 de cada mês, 

- Visita da Pastoral da Crisma Nossa Senhora de Nazaré, 

- Apresentação do Coral, 

Visita à Casa Fiat de Cultura com a professora Higínia do EJA, 

- Visita e lanche com um grupo de jovens do Grupo de Oração, 

- Visita da Escola Instituto São Francisco de Assis vieram trazer doações,  

- 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,  

- Almoço em comemoração ao dia do idoso e entrega de lembrançinha,  

- Visita do Rotary Jaraguá com tarde de lanche, 

- Visita de alunos de Educação Física da Faculdade Universo, lanches, entrevistas, atividades etc, 

- Entrega de doações pelos alunos da Escola Estadual Walt Disney, 

- Visita de um grupo de alunos da Faculdade de Medicina da Uni BH e 35 crianças,  

- Almoço de Natal oferecido pelo SERVAS na Mineiraria com menu elaborado por chefs 

renomados de Belo Horizonte, 

- Realizaram diariamente leitura de jornal,  

- Comemorações mensais dos aniversariantes do mês,  
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- Comemoração do Dias das Mães e Dia dos Pais, 

- 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 e show de mágica, 

- Visita da Equipe do Centro de Saúde São Geraldo com Coral, lanche e Papai Noel, 

- Visita da Equipe a Secretaria de Saúde da Regional Leste entrega de presentes e lanches de Natal, 

- Apresentação do Coral Infanto-Juvenil do Bairro São Geraldo, 

- 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 

 

Despesas Fixas Valor Mensal Valor Anual 

Folha de Pagamento 13.891,00  228.365,00 

Cemig, Copasa, Telefone 3.000,00 38.500,00 

FGTS, INSS, GPS,  8.840,00 114.920,00 

Passagem 730,00 8.760,00 

GVClínicas, Prevenir, 

Seguro, PAF, Plano 

Odontológico 

1.169,00 14.028,00 

Gás, Padaria, Sacolão, 

Farmácia, Supermercado, 

Taxi, Kombi 

3.705,00 44.460,00 

Depósito 480,00 5.760,00 

Informática  230,00 2.760,00 

Taxa Bancária 150,00 1.800,00 

Diversos: Passeios, 

atividades, 

Comemorações 

1.667,00 20.004,00 

Total: 39.737,00 476.853.00 

 

 

    (5.5) Recursos humanos envolvidos 

 

A Entidade possui ao todo 12 funcionárias:  

 

Funcionaria Função Carga Horária 

Edna do Nascimento  Auxiliar de Enfermagem 12 X 36 

Josefa Romilda de Lima Auxiliar de Serviços Gerais 12 X 36 
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Juliana Lidiane da Silva Assistente Social 20 hs Semanais 

Kelly Cristina Brandão Técnica de Enfermagem 12 X 36 

Leonice Batista do Carmo Cuidadora  12 X 36 

Maria Carla de Almeida Manipuladora de Alimentos 12 X 36 

Maria de Fátima Elias Serviços Gerais 12 X 36 

Margaret Gomes Machado Manipuladora de Alimentos 12 X 36 

Raphaela Ferreira  Coordenadora 40 hs Semanais 

Rosemary Viana de Silva Cuidadora 12 X 36 

Sandra dos Santos Cuidadora  12 X 36 

Maria Marta de Paula 

Souza Costa 

Técnica de Enfermagem  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) Abrangência territorial 

 

Municipal. 

 

   

 

 

  (5.7) Forma de como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação dos 

usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas do seu Plano de Ação  

    (5.7.1) Execução 

 

A Instituição incentivou e disponibilizou meios para que cada atividade proposta fosse realizada 

com qualidade e participação de todos para que as oficinas acontecessem. 

As oficinas são programadas com antecedência onde estas rodas de conversa com familiares são 

propostas e executadas tanto em grupo, como com o idoso e familiar separadamente, já as os 

encontros com os idosos em que são abordados os direitos e cidadania são propostos através de 

uma pesquisa  junto a estes que relatam o tema de interesse a ser abordado em cada oficina, como 

também temas decorrentes do Estatuto do Idoso Lei  10.741/2003, descorrendo sobre seus direitos 

e deveres enquanto cidadãos. 

 

 

    (5.7.2) Monitoramento 

 

A elaboração, o acompanhamento, a organização dos encontros das atividades realizadas são feitas 

através do acompanhamento da Assistente Social e o estagiário(a) de Serviço Social, onde estas 

informações são também alimentadas no PIA de cada idoso de acordo com sua interação em cada 

oficina como também no SIGPS. 

 

(5.7.3) Avaliação 

A avaliação das oficinas é feita através de questionários em que medimos o grau de satisfação de 

cada idoso participante e também dos familiares após as atividades ministradas. Estas avaliações 
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são medidas e descritas um relatório de avaliação final. 

 

 

 

D E C L A R A 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, 29/03/2019 

 

 

 

 

      

 

 

Carlos Roberto da Silva  

Presidente do Lar dos Idosos Nossa Senhora da Saúde 

da Sociedade de São Vicente de Paulo  

 

 

 

Raphaela Ferreira de Oliveira Faustino  

Responsável Técnico do Lar dos Idosos Nossa Senhora 

da Saúde da Sociedade de São Vicente de Paulo  

 

 


