
 

    TELEFONES: (11) 3410-1234  /  3101-1110  /  3425-9257                        Página 1 de 10 

contato@solidarios.org.br  
www.solidarios.org.br  

 

 

 

RELATÓRIO SOBRE O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ENTIDADE DA DATA DE 

04/02/2016 À 17/03/2017 

 

 

 O presente relatório tem por objetivo demonstrar a real situação que o Instituto de Incentivo à 

Vida – “CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER” recebeu as instalações do prédio que foi cedido 

pela Prefeitura Municipal de Mauá. Bem como demonstrar em ordem cronológica de tempo os 

avanços obtidos. 

 

 Para um melhor entendimento deste processo é necessário saber que anteriormente a nossa 

gestão “CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER”, o espaço era administrado por outra Instituição 

que fez a entrega do mesmo a Prefeitura no ano de 2015. A qual existe duas ações civis públicas 

em andamento.  E que em um período de aproximadamente 06 meses a Prefeitura foi a responsável 

pela administração e pelo gerenciamento do serviço de forma direta.  

 

 Em meado de 2015 a Secretaria de Cidadania e Ação Social fez a publicação do Edital de 

Chamamento Público 002/2015 o qual nossa instituição concorreu. 

 

A Instituição assumiu na data de 04/02/2016 através do Chamamento Público nº 002/2015 a 

gestão dos seguintes serviços: 

a) Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI – A Rua Amaro Branco da Silva, 348 – 

Jardim Mauá – Mauá/SP. 

 

COMO ASSUMIMOS O SERVIÇO: 

 

 Foi realizado um acordo para que realizássemos um processo de transição entre a equipe da 

Prefeitura e os Técnicos de nossa instituição. 

 Assumimos o serviço com número bem superior ao preconizado no Chamamento Público em 

questão. E ainda não recebemos o suporte adequado na transição por parte da equipe técnica da 

Prefeitura que até o último momento se mostrou relutante em passar as informações técnicas 

necessárias sobre prontuários, documentação e situação de cada residente. 

 No dia que tomamos conhecimento da real situação que se encontrava os prontuários dos 

residentes, foi grande a nossa surpresa em receber prontuários totalmente vazios, apenas com um 
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Laudo Médico realizado por equipe multidisciplinar e um cartão do Sistema Único de Saúde – SUS 

com informações que nem sabemos como foram obtidas para sua emissão. Um grande número de 

residentes não possui nenhum tipo de documento de identificação. 

 O Plano de Atendimento Individual – PIA dos mesmos estavam sem serem alimentados ou 

em alguns casos, mais da metade nem havia “PIA” se quer elaborado ou iniciado. 

 Todos os benefícios daqueles poucos que tinham estavam bloqueados.  

 A casa passava por uma infestação de garrapatos e percevejos conforme demonstra Laudo 

da Própria Vigilância Epidemiológica, bem como um surto de Escabiose. 

 Os residentes convulsionavam constantemente por falta de medicação na rede e por diversas 

vezes e conforme ofícios enviados foi relatado este sério problema. 

 Assumimos o serviço sem receber a parcela devida em virtude de dotação orçamentaria não 

ter aberto.  

 As condições físicas do espaço estavam em plena degradação podendo inclusive ser vistas 

em fotos em anexo e também em relatório da própria secretaria elaborado anterior a nossa 

assunção. Podemos destacar os casos que mais nos deixaram perplexos: 

 

 COZINHA 

 

Recebemos o espaço com quase todos os equipamentos ou quebrados ou danificados. O 

gás principal desativado e com vazamento, um dos fogões totalmente inutilizado e o outro 

necessitando de sérias manutenções.  

A Câmara Fria era usada como varal e depósito de caixa e coisas que não eram muito 

utilizadas. E nos passaram a informação que a mesma não possuía concerto. 

Um freezer vertical branco que estava com toda a parte de isolamento comprometido e sem 

funcionamento. O que acarretava o descongelamento rápido de tudo que lá se guardava. 

A Geladeira Industrial de 04 portas na mesma situação do freezer anteriormente relatado e 

com um problema de acúmulo de gelo que impedia a refrigeração adequada, ocasionando por 

diversas vezes o estrago de alimentos por azedarem. 

 

 LAVANDERIA 

 

A lavanderia nos foi passada quase inutilizada apenas com dois tanquinhos domésticos, 

sendo um deles quebrado e o outro com a correia em péssimo estado. Havia tanto na parte interna 

da lavanderia quanto na externa mais de 100 sacos de roupas sujas de fezes e urina que já estavam 

podres.  
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 ROUPARIAS 

 

Recebemos duas rouparias completamente desorganizadas e uma delas a externa ao lado 

da lavanderia infestada de pragas (percevejos e garrapatos). As roupas que os residentes usavam 

completamente manchadas ou rasgadas. 

 

 PRÉDIO DA ALA FEMININA 

 

Sem nenhuma condição de moradia por diversas infiltrações, e umidade excessiva. Além de 

possuir no corredor de acesso um buraco tampado com uma camada de ferro fino que escondia o 

esgoto. 

Os vestiário sem nenhuma porta para garantir a privacidade das residentes.  

 

 PRÉDIO DA ALA MASCULINA 

 

Com pouca iluminação nos corredores e nos quartos e o vestiário sem nenhuma porta para 

garantir a privacidade dos residentes. 

 

 PRÉDIO DA ALA GERIATRICA 

 

O PRÉDIO DA ALA GERIÁTRICA apesar de abrigar os acamados é um dos mais 

danificados, com quartos com pouca e/ou quase nenhuma iluminação, o piso completamente 

destruído em diversas partes. Enfermaria interditada por que o solo está cedendo. 

  

 SALÕES E JARDIM 

 

Os salões todos sem nenhum tipo de cobertura o que comprometia a estrutura física das 

paredes. O Jardim completamente abandonado e sem nenhum cuidado. Uma vala de esgoto a céu 

aberto. 
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QUAIS FORAM NOSSAS PROVIDÊNCIAS DE IMEDIATO: 

 

 Instalação das Residências Inclusivas 

 

Com o objetivo de adequar o serviço dentro da Tipificação dos Serviços Socioassistencias – 

Resolução 109/2009 do CNAS, nossa instituição em parceria com a secretaria e a promotoria definiu 

os residentes que se enquadravam para o público alvo do serviço. No prazo de 30 dias que 

assumimos e após a secretaria liberar os imóveis e equipamento as residências inclusivas, 

realocamos o público que antes se encontravam todos misturados nos seus respectivos serviços. 

Sendo 11 residentes em uma residência e outros 10 na outra. 

Uma das casas com capacidade estrutural de abrigar os residentes dependendo apenas de 

uma adequação para enquadramento na legislação vigente – (Residência Inclusiva – RI – A Rua 

Avaré, 46 – Matriz – Mauá/SP). Enquanto a outra casa não possui nenhuma estrutura física 

adequada, além de não ter as acessibilidades necessárias. Também tinha o agravante de dividir o 

espaço com o almoxarifado de materiais e de manutenção da secretaria, e também entulho também 

da secretaria e o  

Importante frisar que as residências inclusivas eram de responsabilidade da Prefeitura a 

cessão, mobília e organização do espaço. E que a instituição cabia apenas à prestação de serviço 

dentro dos recursos limitados que foi recebido. 

 

 Documentação e Plano de Atendimento Individual 

 

Nossa instituição envidou todos os esforços para conseguir regularizar a documentação dos 

residentes, fez parceria com o Poupatempo em Santo André (pois o de Mauá ainda não funcionava), 

com o IRGD que veio até as casas para colher as digitais. 

Atualizamos todos os prontuários com PIA atualizado, fichas de ocorrência, Plano de 

Desenvolvimento Ocupacional e Nutricional. 

Marcamos consultas com médicos, dentistas e especialidades para atualizar os dados, 

relatórios e receitas de todos os residentes. 

Firmamos e estreitamos parceria com a UBS de referência para consultas periódicas e 

acompanhamento dos agentes de saúde nas casas. 
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Observação: Inclusive neste processo identificamos que três residentes possuíam boletim 

de desaparecimento. 

 

 Infraestrutura 

 

 COZINHA 

Além de realizar campanhas com os parceiros, buscamos recursos privados para 

troca de todos os equipamentos danificados. Reformamos e recondicionamos o 

freezer e câmara fria. Que hoje estão em pleno funcionamento. 

Fizemos uma manutenção na instalação do gás para segurança e utilização.  

O Fogão assou por uma manutenção e troca de peças. 

 

 LAVANDERIA 

Acabamos com todo o acúmulo de roupa deixado, conseguimos autorização para 

compra de máquinas de lavar devido ao grande número de residentes e histórico da 

casa. Elaboramos um plano de trabalho na lavanderia que hoje não permite mais 

acúmulo ou desperdício de roupas ou produtos. 

 

 ROUPARIAS 

Centralizamos a rouparia e acabamos com a infestação. Todas as roupas 

manchadas, velhas e com defeitos foram descartadas.  

 

 PRÉDIO DA ALA FEMININA 

Interditamos o prédio devido à impossibilidade de moradia. A reforma está no plano 

de providências já apresentado a secretaria e aos conselhos. 

 

 PRÉDIO DA ALA MASCULINA 

Foi diminuído o número de residentes e criado mais espaços de convivência. A 

reforça para melhoria da iluminação e demais adequações está no plano de 

proviências. 
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 PRÉDIO DA ALA GERIATRICA 

A adequação e a reforma estão no plano de providências apresentado. 

 

 SALÕES E JARDIM 

O jardim de imediato foi limpo e durante o período mantivemos a limpeza dos salões. 

Porém a reforma e adaptação estão no Plano de Providências. 

 

CRONOLOGIA DO TEMPO (PARA ENTENDERMOS O POR QUÊ): Janeiro/2016 À 

Dezembro/2016. 

 

DATA DE REFERÊNCIA ASSUNTO 

Outubro/2015 

Tomamos conhecimento do Chamamento Público 

Protocolamos a documentação para Inscrição no Conselho Municipal 

de Assistência Social – CMAS. 

Protocolamos a documentação para Inscrição no Conselho Municipal 

do Idoso - CMI 

Protocolamos a documentação para participação no convênio – 

Modalidade ILPI 

Protocolamos a documentação para participação no convênio – 

Modalidade RI 

Janeiro/2016 

Preparamos e entregamos os Planos de Trabalho para o período de 

Fev/16 à Dez/16 na modalidade ILPI 

Preparamos e entregamos os Planos de Trabalho para o período de 

Fev/16 à Dez/16 na modalidade RI 

Fevereiro de 2016 

Assumimos o serviço no dia 05/02/2017.  

(Importante frisar que toda a equipe da limpeza ao administrativo 

assumiu o serviço já com curso de cuidador) 

Assinamos o Termo de Convênio. (Com exceção do Estadual das RI 

que assinamos em Maio) 

Foi publicado Decreto nº 8145, de 05 de fevereiro de 2016. 

Março de 2016 

Envio do Ofício nº 001/2016 – Solicitando reparos na Hidráulica da RI 

da Rua Avaré enviado e protocolado. 

Envio do Ofício nº 0012/2016 – Solicitando o reparo do rufo e telhado 

da Casa de Acolhida Isabel Soler 
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Envio do Ofício nº 0014/2016 – Solicitando a autorização para compra 

de 06 Maquinas de lavar. 

Março de 2016 

Envio do Ofício nº 0022/2016 – Esclarecendo : 

- Mudança da razão social em virtude de atualização de estatuto; 

- Abertura das filiais (Residências Inclusivas) – Pedido da Vigilância 

Sanitária; 

- Mudança no CNAE da instituição; 

Abril/2016 

Envio do Ofício nº 0042/2016 – Resposta de esclarecimento ao ofício 

recebido nº 635/2016 da SASC em virtude de alteração de razão 

social. 

Entrada no Corpo de Bombeiros pedindo vista ao Processo nº 

213293/97 que foi iniciado pela antiga instituição na intenção de 

regularizar o espaço. Porém não foi dado andamento. (FAT nº 325209-

3/2016) 

Ofício 0079/2016 – Enviado em 28 de abril a Secretaria Executiva dos 

Conselhos solicitando a alteração da razão social na inscrição da 

instituição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS 

Maio/2016 

Ofício nº 0100/2016 – Solicitação de cancelamento do convênio com 

as Residências Inclusivas – Nosso primeiro pedido de cancelamento 

da parceria em virtude de impossibilidade de execução do serviço com 

o valor recebido e problemas de estrutura. Agravada por encargos 

trabalhistas uma vez que o município não prevê provisionamento de 

férias. 

Ofício nº 0119/2016 – Resposta ao Ofício nº 1003/2016 da SASC 

solicitando aumento do quadro de RH nas RI. Nossa instituição reforça 

a inviabilidade do pedido em virtude do recurso recebido e reforça que 

envio o Oficio nº 0010/2016 já pedindo o cancelamento da parceria. 

Junho/2016 

Ofício nº 0149/2016 – Solicitação de cessão do espaço por 30 anos . 

Nossa instituição ao buscar as informações para regularizar o espaço 

da CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER verificou em um 

levantamento preliminar que só a parte do Bombeiro ficaria em um 

custo de R$ 50.000,00 aproximadamente. Fora outras intervenções 

arquitetônicas que seriam necessárias.  

Ofício nº 0162/2016 – Resposta ao Ofício nº 1023/2016 solicitando 
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informações sobre o AVCB e Alvará de Funcionamento. Nossa 

instituição esclarece que sem a cessão do mesmo a intervenção é 

inviável, uma vez que o espaço é da Prefeitura e por este motivo a 

responsabilidade de fornecer ele para prestação de serviço em 

condições de uso e adequado era da mesma. 

Julho/2016 

Ofício nº 0179/2016 – Solicitação de documentos e orientação sobre 

processos trabalhistas anteriores a nossa gestão. Nossa instituição foi 

arrolada em processo trabalhistas do Camille Flamarion – Antiga 

instituição que inclusive sofre ações civis públicas. Porém assumimos 

o serviço após um período de 06 meses da prefeitura como gestora e 

executora do mesmo. E não temos e nunca teremos nenhum tipo de 

contato/parceria com a instituição Camille Flamarion. 

Ofício nº 0376/2016 – Resposta ao Ofício nº 1024/2016 solicitando 

informações sobre o AVCB e Alvará de Funcionamento – Novamente 

reiteramos na resposta enviada anteriormente no Ofício nº 0149/2016 – 

onde esclarecemos que a regularização do  AVCB e do Alvará de 

Funcionamento dependem de uma intervenção gigantesca e de alto 

custo. Intervenção está que só é viável a nossa instituição se formos 

os detentores por pelo menos 30 anos do espaço, isso pois, seria 

impossível captar recursos na iniciativa privada para reformar e 

adequar um espaço para prefeitura. Porém mandamos anexo desta 

vez que já realizamos algumas da exigências, pois temos o Certificado 

de Limpeza das Caixa D’Agua, Dedetização e também o Alvará da 

Vigilância com validade até agosto de 2018. 

Setembro/2016 Ofício nº 0345/2016 – Solicitação de cancelamento de convênio das 

Residências Inclusivas. Após diversas negociações e diversos 

relatórios apontado os problemas estruturais e de RH existentes nas 

Residências Inclusivas, novamente protocolamos o pedido de 

cancelamento. Reforçando algo que já havíamos buscado fazer em 

Maio/2016 com o Ofício nº 0100/2016.  

Outubro/2016 

Ofício nº 0348/2016 – Ratificando o Ofício 0345/2016 referente ao 

cancelamento do Convênio com as Residências Inclusivas. 

Pedindo um Plano de Providência para não afetar os residentes. 

Ofício nº 0384/2016 – Apresentação do Projeto Centro dia do Idoso – 

Onde nossa instituição mais uma vez demonstra que está buscando 
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viabilizar o uso do espaço para criação de serviços para comunidade 

com foco na pessoa idosa. Este projeto foi apresentado buscando 

viabilizar sua execução total com a parceria da iniciativa privada com 

captação via Fundo Municipal do Idoso.  

Outubro/2016 

Ofício nº 0396/2016 – Prorrogação de Prazos -  Ainda reforçando o que 

já estamos desde junho/2016 solicitando através do Ofício nº 

0376/2016 – e Ofício nº 0149/2016 – Onde para podermos regularizar 

a situação necessitamos de uma segurança para a instituição, uma vez 

que o investimento no espaço hoje através de levantamento por 

Arquiteto Responsável fica em torno de R$ 150.000,00 à R$ 

200.000,00. Neste sentido estamos no aguardo da cessão do espaço a 

mesma para darmos andamento ao processo. 

Ofício nº 0398/2016 – Prorrogação de Prazos - Ainda reforçando o que 

já estamos desde junho/2016 solicitando através do Ofício nº 

0376/2016 – e Ofício nº 0149/2016 – Ofício nº 0396/2016 - Onde para 

podermos regularizar a situação necessitamos de uma segurança para 

a instituição, uma vez que o investimento no espaço é alto. Neste 

sentido estamos no aguardo da cessão do espaço a mesma para 

darmos andamento ao processo. 

Ofício nº 0401/2016 – Prorrogação de Prazos - Ainda reforçando o que 

já estamos desde junho/2016 solicitando através do Ofício nº 

0376/2016 – e Ofício nº 0149/2016 – Ofício nº 0396/2016 – 0398/2016 

- Onde para podermos regularizar a situação necessitamos de uma 

segurança para a instituição, uma vez que o investimento no espaço 

hoje através é alto. Neste sentido estamos no aguardo da cessão do 

espaço a mesma para darmos andamento ao processo. 

Novembro 

Ofício nº 0435/2016 – Solicitação de cessão de espaço público - Ofício 

nº 0376/2016 – e Ofício nº 0149/2016 – Ofício nº 0396/2016 – 

0398/2016 – 0401/2016 – Nossa instituição novamente solicita a 

cessão do espaço para que possamos adequar a solicitação do AVCB 

e Alvará de funcionamento em virtude do alto custo da obra. Desta vez 

enviamos junto o processo de criação do Centro Social do Idoso que o 

objetivo e transformar hoje o espaço existente em três serviços: 

- CASA DE ACOLHIDA ISABEL SOLER – 50 vagas 

- NÚCLEO GERIÉTRICO DILMA SANTIAGO – 25 vagas 
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- CETRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO – ANTÔNIA PENTEADO – 

160 Vagas (Sendo 80 de manha e 80 a Tarde). 

Novembro/2016 

Ofício nº 0436/2016 – Reforçando o que já havíamos feito através do 

Ofício nº 0384/2016 - Solicitação novamente da Chancela do projeto 

apresentado ao Conselho Municipal do Idoso para Centro de 

Convivência do Idoso. 

Ofício nº 0482/2016 – Resposta ao Ofício nº 2251/2016 da SASC – 

Onde reiteramos nosso compromisso com a execução do Plano de 

Trabalho e esclarecemos que estamos na ILPI dentro da Tipificação 

Nacional do serviço Socioassistenciais. Bem como os remanejamentos 

de funcionários é necessário para manter a qualidade e missão da 

instituição. 

Decreto nº 8.224, de 30 de Novembro de 2016 – Permissão de Uso de 

Bem Público Municipal – Termo de Permissão de Uso 22/2016 – 

Processo nº 7798/2015 – Prazo Indeterminado. 

Dezembro/2016 

Ofício nº 0489/2016 – Resposta ao Oficio nº 017/2016 do CMAS – 

Esclarecemos algumas dúvidas acerca da entrega das residências 

Inclusivas e também pedimos a manutenção do Serviço de ILPI. 

Ofício nº 0502/2016 – Referente a Documentação para continuidade do 

convênio para Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI. 

Justificamos tudo que havia sido realizado através dos Oficio nº 

0398/2016 - Ofício nº 0376/2016 – e Ofício nº 0149/2016 – Ofício nº 

0396/2016, 

Porém agora enviamos o Alvará da Vigilância que já temos e esta na 

validade, Enviamos Certificado de Limpeza da Caixa D’Agua, 

Certificado de Dedetização.  
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