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APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 

Em atendimento ao disposto no Convenio nº 934/2016 (Federal) o Instituto de 

Incentivo a Vida – Casa de Acolhida Isabel Soler – ILPI – Solidários apresenta neste 

Relatório os resultados alcançados no período correspondente de 01.01.2016 a 30.12.2016, na 

execução do Plano de Trabalho, permitindo a aferição das metas/objetivos definidos, assim 

como aponta as dificuldades encontradas na execução das atividades dos projetos e 

programas. 
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Relatório Anual de Execução de Atividades, Contendo Especificamente 
Relatório Sobre a Execução do Objeto do Convênio. 

                                                                              

O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - ILPI – Proteção Social de Alta 

Complexidade, Instituto de Incentivo a Vida - “Casa de Acolhida Isabel Soler”, tem como 

finalidade Estatutária: Conforme Art. 2º e §2: Serviço de acolhimento destinado a idosos com 

60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com graus de dependência I, II e III 

com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, garantindo a proteção integral, a privacidade, 

o respeito aos costumes, as tradições e as diversidades de: - ciclos de vida; arranjos familiares; 

raça/etnia; religião, gênero e orientação sexual. Respeitando a Lei 10.741 de 01 de outubro de 

2003 que dispõe sobre o estatuto do Idoso, proporcionando um ambiente acolhedor e com 

estrutura física adequada as normas e legislações vigentes de acessibilidade e sanitárias. Bem 

como se aproximando ao máximo de um espaço familiar, acolhedor e que possibilite as 

relações sociais garantindo a individualidade e favorecendo o convívio familiar e comunitário, e 

a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. 

 

Reiteramos que uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo 

de humanização é o envelhecimento de sua população, refletindo uma melhoria das condições 

de vida. De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de Populações) “uma em cada 9 

pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se um crescimento para 1 em cada 5 por 

volta de 2050”. (...) Em 2050 pela primeira vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 

anos. Em 2012, 810 milhões de pessoas têm 60 anos ou mais, constituindo 11,5% da 

população global. Projeta-se que esse número alcance 1 bilhão em menos de dez anos e mais 

que duplique em 2050, alcançando 2 bilhões de pessoas ou 22% da população global”. 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sdh.gov.br/assuntos/pessoa-idosa/dados-estatisticos/DadossobreoenvelhecimentonoBrasil.pdf
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IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natureza e Personalidade Jurídica:  

Instituto de Incentivo a Vida - Casa de Acolhida Isabel Soler – Solidários. 

 

Objetivo:  

A Casa de Acolhida Isabel Soler é um Instituto de acolhimento destinado aos idosos 

com 60 anos ou mais. A natureza do acolhimento é provisória e, excepcionalmente de longa 

permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto-sustento e/ou 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. 

 

Origem dos Recursos:  

Os recursos são oriundos dos Convênios estabelecidos com o Município, Estado e 

União. 

 

Localização:  

Rua Amaro Branco da Silva, 348 – Jardim Mauá –Mauá/SP.  
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INDICADOR 

 

Os Objetivos/Metas do Instituto de Incentivo a Vida – Casa de Acolhida Isabel Soler 

– Solidários são definidos a partir de indicadores que procuram representar quantitativamente 

as metas de dimensões sociais desta Organização. 

 

Em função da importância esses instrumentos aferem os serviços desenvolvidos a 

partir da Política de Assistência Social, junto ao usuário em situação de vulnerabilidade social, 

entretanto estamos desenvolvendo estudos para aprimorar estes  indicadores. Esperamos com 

isso sistematizar um elenco de novos e específicos indicadores, mas cabe ressaltar, que nem 

sempre, os indicadores quantitativos são os que permitem representar de forma mais 

categórica a realidade da dimensão social do Instituto de Incentivo a Vida – Casa de Acolhida 

Isabel Soler - Solidários e a sua contribuição na efetivação da Política de Assistência Social. 

 

O Sistema Único de Assistência Social, a Lei Orgânica da Assistência Social e a 

Norma Operacional Básica/2005 preconizam: 

 

(...) a proteção e inclusão social consistem no conjunto de ações, cuidados, atenção, 

benefícios e auxílios ofertados pelo SUAS - Sistema Único de Assistência Social, 

pautando pelos princípios da descentralização político-administrativa e da participação da 

sociedade, conforme disposto na Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, a Assistência 

Social deve garantir a proteção social, básica e especial, às famílias e indivíduos, 

articulada com outras políticas do campo social, para garantia de direitos e prevenção dos 

impactos, sociais ou naturais ao ciclo da vida, à dignidade humana. Ademais, conforme 

preconiza a Norma Operacional Básica/2005, a assistência social se ocupa das 

vitimações, fragilidades, contingências, vulnerabilidades e riscos que o cidadão e suas 

famílias enfrentam na trajetória de seu ciclo de vida, por decorrência de imposições 

sociais, econômicas, políticas e de ofensas à dignidade humana. 

 

É, portanto, extremamente importante em nosso entendimento à adoção de 

indicadores qualitativos para determinar a elegibilidade, pertinência, relevância e /ou 

tempestividade das metas a serem alcançadas, independente da origem dos recursos e de sua 

preponderância na prestação de Serviços de Assistência Social, está diretamente vinculada a 

Proteção Especial / Alta Complexidade. 
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FINALIDADE E COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL 

 

 

A base norteadora da atuação do Instituto de Incentivo a Vida – casa de Acolhida 

Isabel Soler – Solidários são os princípios e diretrizes do Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, que tem por função a gestão do conteúdo específico da Assistência Social no campo da 

proteção social brasileira. 

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever do Estado, instituídos pela 

Constituição Federal de 1988 e a partir de 1993, com a publicação da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, é definida como Política de Seguridade Social, compondo o tripé da 

Seguridade Social, juntamente com a Saúde e Previdência Social, com caráter de Política 

Social articulada a outras políticas do campo, e diferentemente da previdência social, não é 

contributiva, ou seja, deve atender a todos os cidadãos que dela necessitarem. 

A implantação e consolidação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS em 

2005, por meio da sua Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS), apresenta 

claramente as competências de cada órgão federado e os eixos de implementação e 

consolidação da iniciativa e organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção 

social.  

A primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e 

pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e 

famílias em situação de vulnerabilidade social.  

A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se 

encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de 

abandono, maus tratos, abuso sexual, uso de drogas, entre outros aspectos. 

O Instituto de Incentivo a Vida – Casa de Acolhida Isabel Soler – Solidários, como 

uma Organização Social prestadora de serviços sociais ao Município, ao Estado e a União, tem 

o papel de sistematizar ações que fortaleçam os objetivos dos programas governamentais na 

área social, principalmente, na efetivação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS. 

Além de atuar preponderantemente na Assistência Social faz interfaces com outras 

políticas sociais, comprometendo-se, enquanto sociedade civil organizada, a efetivar as ações 

em conformidade com o que preconiza os princípios legais desta política no que compete às 

Organizações Sociais – OS.  
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Partindo deste princípio, a Assistência Social no Instituto de Incentivo a Vida – Casa 

de Acolhida Isabel Soler – Solidários está organizada em: Serviço de Acolhimento Institucional 

para Idosos – ILPI – Proteção Social de Alta Complexidade para usuários e usuárias com 60 

anos ou mais de ambos os sexos. 

  

 

SERVIÇOS PRESTADOS 

 

O público alvo, assim como preconiza a Política Nacional de Assistência Social, é 

constituído por cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidades e riscos 

sociais. O trabalho é voltado para a promoção e ampliação da cidadania é realizada pela 

equipe de profissionais de forma integrada e se dá através de procedimentos que envolvem a 

acolhida, a escuta qualificada, as orientações, o desenvolvimento de atividades socioculturais  

o desenvolvimento do PIA – Plano de Atendimento Individualizado, os encaminhamentos para 

a rede de serviços conforme a demanda apresentada, bem como a divulgação de informações 

e esclarecimentos quanto às rotinas e serviços disponibilizados na organização. 

 

No que se refere à atenção ao idoso, temos os trabalhos descritos segundo a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009), definindo 

os serviços e sua complexidade na área social, com item específico à Pessoa Idosa e o 

Regulamento Técnico (RDC nº 283, de 26 de Setembro de 2005) da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, definindo normas de funcionamento para as Instituições de 

Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Asilar e Instituição Residencial sob Sistema 

Participativo ou Casa Lar. 
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Os serviços oferecidos pelo Instituto de Incentivo a Vida – Casa de Acolhida 

Isabel Soler – Solidários, em atenção dos idosos é: 

 

Alta Complexidade ILPI Casa Lar 

 

Na atenção ao idoso, em relação ao serviço de acolhimento institucional, é relevante 

observar as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão 

governamental responsável pela fiscalização das Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI).  

A ANVISA regulamenta, fiscaliza e concede permissões às instituições, além de 

regular a forma como elas devem funcionar para que proporcionem ao idoso a melhor estadia 

possível e que condiga com os princípios dos direitos humanos estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

Para as ILPI, a ANVISA regulamentou que devem existir três “modalidades” 

 diferentes de idosos a serem cuidados: 

 

I) Usuários (idosos) que não possuem dependência alguma; 

II) Usuários (idosos) que possuem um grau médio de dependência; e 

III) Usuários (idosos) que são totalmente dependentes. 

 

Para cada uma das “modalidades”, denominadas I, II e III, há uma regra diferente de 

funcionamento para a instituição. Essas regras variam quanto à quantidade de funcionários que 

devem ser contratados até a carga horária de trabalho de cada um dentro do asilo. 

As ILPI serão locais que deverão manter as características de um lar. Não deverão 

ser marcadas pelo isolamento nem serem espaços de uniformização da vida de seus 

residentes, pois cada ser humano tem especificidades e multidimensionalidades ímpares.  

O Serviço de Acolhimento Institucional para Idoso, conforme citado anteriormente, 

tem aspectos de assistência e saúde em seu desenvolvimento, contudo o principal produto 

oferecido esta pautado na Política de Assistência, ainda assim, se considerarmos o Estatuto do 

Idoso em seus artigos a Política de Saúde e o acesso as ações e serviços do SUS – Sistema 

Único de Saúde devem ser oferecidos e garantidos 
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    Art. 2
o
 O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem 

prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por 

outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e 

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de 

liberdade e dignidade. 

        Art. 3
o
 É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 

liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

Para a garantia deste direito universal o Instituto de Incentivo a Vida – Casa de 

Acolhida Isabel Soler – Solidários, desenvolve importantes parcerias com equipamentos 

públicos a exemplo das Unidades Básicas de Saúde, Serviço de Urgência e Emergência, 

Estratégia Saúde da Família e Assistência Farmacêutica, para o alcance desta finalidade que 

só vem a somar com a Política de Assistência Social. 

Portanto o serviço de proteção social em articulação com a saúde visará segurança 

da acolhida num ambiente de conforto e tranquilidade. 

Devem ser consideradas também as normas e determinações da ANVISA quanto ao 

grau de dependência tanto para aspectos referentes ao abrigamento quanto em relação à 

quantidade de Recursos Humanos a serem contratados. 

A especificidade do serviço origina alto custo e por este motivo, o Estatuto do Idoso 

– Lei n° 10.731 de 2003 instituiu considerações a respeito de serviços com pessoas idosas 

abrigadas em seu Artigo 35 que diz: 

 

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar 
contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.  
 
§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de 
participação do idoso no custeio da entidade.  
 
§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal da Assistência Social 
estabelecerá a forma de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder a 70% 
(setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social percebido 
pelo idoso. 
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Outros serviços certificam o fortalecimento da convivência familiar e comunitário e 

asseguram direitos violados ou ameaçados, uma referência para escuta e apoio sócio familiar; 

de informação para garantir direitos; orientação para outras políticas públicas e prevenção. 

Finalizamos apontando que a execução e manutenção de ações de produção, 

abastecimento e consumo de alimentos na Casa de Acolhida Isabel Soler tem contribuído de 

forma significativa na elevação do padrão de qualidade de vida, com a oferta de refeições 

balanceadas e de qualidade, sem esquecer o sabor caseiro. 

 

 

Em meados de agosto iniciamos o contato com o SESC com propósito de firmar uma 

parceria importante, no que diz respeito ao ramo alimentício.  

O Mesa Brasil é uma rede nacional de bancos de alimento, seu objetivo e contribuir para 

a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de 

vulnerabilidade, em uma perspectiva de inclusão social. 

 

 

REFEIÇÕES EM NÚMEROS NO ANO DE 2016 

 

Alimentação Café matutino, lanche da tarde, almoço, 

café da tarde, jantar e Ceia 

Pessoas Atendidas  43 

Refeições Servidas Dia 215 

Refeições Servidas Mês 6.450 

Refeições Servidas Ano 77.400 

 

.
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Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados 
 

 

META PROPOSTA CONFORME PLANO 
DE TRABALHP DE 2016 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

QUANTITATIVOS QUALITATIVOS 

1 - Incentivar o desenvolvimento do 
protagonismo e de capacidades para 
realização de atividades da vida diária; 

 
Ter pelo menos 60% dos 
residentes envolvidos nas 
atividades. 

 
Ampliação da mobilidade; 
 
Prevenção do atrofiamento do 
corpo e da mente; 
 
Melhoria da autoestima e 
sociabilidade. 

 
Aumento dos movimentos em atividades 
físicas; 
 

Maior interação entre os residentes; 
 

Estimular a participação nas atividades 
das ações sócio cultural diariamente.  

2 - Desenvolver condições para 
independência e o autocuidado; 

 
Ter 85% dos residentes 
aptos a participar da 
atividade. 

 
Melhoria da autoestima através 
de atividades pessoais de 
higiene, beleza. 

 
Conduzir a percepção para o auto- 
cuidado, gradativamente e respeitando a 
limitação de cada idoso. 
 
 

3 - Promover o acesso à renda; Conforme a demanda. 
Garantia do acesso aos 
direitos; 

 

Providenciar e atualizar documentos 
pessoas, como RG, CPF, certidões 
(casamento ou nascimento); 
 

Cadastro no Cadúnico 
 

Garantir o direito previdenciário junto ao 
INSS (BPC) 

4 - Promover a convivência mista entre 
os residentes de diversos graus de 
dependência. 

 
Ter 65% dos residentes 
aptos a participar da 
atividade. 

 
Melhoria geral da mobilidade, 
da sociabilidade e da 
autoestima; 
 
Ampliação do universo cultural; 

 
Respeito mútuo 
 

Através das atividades desenvolvendo o 
convívio coletivo de forma saudável 
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Compreendendo a importância no desenvolvimento da autonomia, equilíbrio e 

autoestima, a Casa de Acolhida Isabel Soler desenvolve atividades específicas que visa 

estimular e promover a participação nas atividades diárias, incentivando as práticas de 

exercícios físicos, desenvolvimento de habilidades relacionadas ao raciocínio lógico, 

concentração, motricidade e memorização. Criando mecanismo para adaptar e desenvolver as 

ações e atendimento de acordo com a capacidade, potencial e condições física e mental de 

cada residente. 

Conforme cronograma anexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CASA DE ACOLHIDA 
“ISABEL SOLER” 

(11) 3410-1234  / 3101-1110 

PROJETO GIRASSOL 
(PARCERIA OURO VERDE) 

3425-9257 

 

 

ATIVIDADES / AÇÕES / EVENTOS / ETAPAS 

(JANEIRO À DEZEMBRO) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Atividades de vida diária; X X X X X X X X X X X X 

Atividades de movimento  X X X X X X X X X X X  

Atividades Sócio Culturais – Artesanato, jogos, manifestações artísticas e 

culturais. 
X X X X X X X X X X X  

Eventos externos 

Pic-Nic Social   X   X   X    

Passeio –  dia de compras.    X  X  X  X  X 

Passeio no Shopping – Ida ao Cinema    X X X X X X X X X 

IDA AO TEATRO     X   X   X  X 

Eventos internos 

CEIA DE PÁSCOA     X         

FESTA AGOSTINA (ARRAIAL FORA DE ÉPOCA)         X     

FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS  X X X X X X X X X X X X 

DIA DA BELEZA   X X X X X X X X X X X 

Café da Tarde (Aos Domingos – Parcerias com a comunidade) X X X X X X X X X X X X 

 DIA DE VISITA SOCIAL E FAMILIAR  (Diariamente das 13h às 17h) X X X X X X X X X X X X 
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Garantir o acesso as Políticas Públicas é uma forma de construir alternativas 

participativas voltadas para todos os setores, assim o Instituto de Incentivo a Vida - Casa de 

Acolhida Isabel Soler tem garantido o diálogo em diversos espaços: Assistência Social, Saúde, 

Segurança Alimentar e Idoso do Município de Mauá. 

Em dezembro de 2016, através das parcerias consolidadas por meio da Comunidade, foi 

proporcionada uma festa para celebrar o Mês Natalino, apadrinhando os nossos idosos, 

distribuindo presentes e ofertando um café da tarde, promovendo um dia de alegre com 

ambiente ao som de boa música, resgatando na memória da festividade da vida. No Natal e 

Ano Novo a Casa de Acolhida preparou almoço aos idosos e colaboradores. 

A construção de parcerias permanentes demonstra o fortalecimento dos vínculos sociais 

e comunitários, crescendo a cada mês. Isso demonstra que a comunidade está sendo um 

multiplicador e espalhando a solidariedade para com os idosos. 

Ao longo do tempo vem ocorrendo aproximação da Comunidade, promovendo e 

ofertando Ação Social aos idosos, como: café da tarde, contribuição e confecção de bolo dos 

aniversariantes do mês, corte de cabelo e doações.  
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CONCLUSÃO 

 

O aumento da longevidade tem trazido diversas questões para a nossa 

administração, dentre as quais o aumento da demanda, surgimos inicialmente para atender as 

pessoas em situação de pobreza e sem suporte social. 

Avançamos muito, mas ainda estamos distantes do padrão de qualidade desejável, 

definido na legislação que regula os direitos dos idosos no país.  

Com base nessa contextualização, reconhecemos as demandas e dificuldades que 

nos motivam a busca pela superação.  

Concluímos assim, que é importante estimular e ampliar esse debate interno e com 

a sociedade, para que se possa avançar na proposição, implementação de novas propostas e 

modelos alternativos à institucionalização que vise o bem estar social 
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