ANEXO I – A
TERMO DE REFERÊNCIA
Será selecionada proposta na seguinte área:
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria de Cidadania e Ação Social
NÍVEL DE COMPLEXIDADE DO SUAS: Proteção Social Especial de Alta Complexidade
SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos ofertado em ILPI.
PÚBLICO-ALVO: Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou
com d graus de dependência I e II. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e,
excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de
autossustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispõem de
condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e
negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou
rompidos.
Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos, etc. Devem ser
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos
o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse
serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.
A unidade de acolhimento institucional deve assegurar a convivência com famililares,
amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades
culturais, socioeducativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de
atendimento da unidade deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo ser
assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com até quatro idosos por quarto.
OBJETIVOS GERAIS:
 Acolher e garantir proteção integral;
 Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência
e ruptura de vínculos;
 Reestabelecer 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;
 Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e
oportunidades para que os acolhidos façam escolhas com autonomia; e
 Promover o acesso a programações culturais, de lazer e ocupacionais internas e
externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades dos
acolhidos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização
de atividades da vida diária;
 Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado;
 Promover o acesso a renda; e
 Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de
dependência.

VAGAS: até 50 idosos por unidade
QUANTIDADE DE SERVIÇOS A SER CONVENIADO – até 02 unidades.
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL – Mauá
BEM IMÓVEL - Espaços/locais (cedidos, próprios ou locados), administrados por
organizações sem fins lucrativos.
PRAZO: de 12 meses até 36 meses
FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas).
FORMAS DE ACESSO: Demanda encaminhada e/ou validada pelo CREAS, Ministério
Público ou Poder Judiciário.
AMBIENTE FÍSICO: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de
repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de
roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com as
normas da ABNT.
RECURSOS HUMANOS:
Profissional / Função

Escolaridade

1Cooerdenador/Gerente de Unidade

Nível superior

Cuidadores*

Nível médio

1 Assistente Social

Nível superior

1 Psicólogo

Nível superior

1 Profissional para desenvolvimento de atividades
socioculturais e de lazer

Nível superior

Profissional de limpeza

Nível fundamental

Profissional de alimentação

Nível fundamental

Profissional de lavanderia

Nível fundamental

* A quantidade de cuidadores deverá observar as especificidades dos acolhidos com graus de
dependência. Sendo, 1 cuidador para cada 10 idosos, devendo passar para 8 quando houver um
acolhido com demandas específicas relativas ao grau de dependência e 1 cuidador para 6 idosos
quando houver dois ou mais acolhidos com demandas específicas.

AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS:


Segurança de Acolhida:- Ser acolhido em condições de dignidade; ter sua
identidade, integridade e história de vida preservadas; ter acesso a espaços com
padrões de qualidade quanto a:- higiene, acessibilidade, habitabilidade,
salubridade, segurança e conforto; ter acesso a alimentação em padrões
nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas; ter acesso à
ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do
usuário e guarda de pertences pessoais;



Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social:- Ter acesso
a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais demais serviços
públicos; ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social.



Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social:- Ter
endereço institucional para utilização como referência; ter vivências pautadas pelo
respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e
cidadania; ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e
possibilidades; ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de
habilidades de autogestão, autossustentação e independência; ter respeitados os
seus direitos de opinião e decisão; ter acesso a espaços próprios e personalizados;
ter acesso a documentação civil; obter orientações e informações sobre o serviço,
direitos e como acessá-los; ser ouvido e expressar necessidades, interesses e
possibilidades; desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de
vida e alcançar a autonomia; ter ampliada a capacidade protetiva da família e a
superação de suas dificuldades; ser preparado para o desligamento do serviço;
avaliar o serviço.

IMPACTO SOCIAL ESPERADO:


Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou
reincidência;



Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;



Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;



Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar

