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RESUMO 
 

A presente pesquisa objetiva apresentar a forma como se organiza e se 
operacionaliza o serviço de acolhimento institucional para idosos no município de 
Londrina. Contextualiza as diferentes concepções do envelhecimento humano, a 
história do surgimento das instituições de longa permanência para pessoas idosas e 
discorre sobre o serviço socioassistencial de acolhimento institucional. Trata-se de 
uma pesquisa bibliográfica, documental, de natureza qualitativa com entrevistas 
semiestruturadas, realizadas na Secretaria Municipal do Idoso e nas Instituições de 
Longa Permanência Para Idosos (ILPI’s) que dispõe vagas subsidiadas com recursos 
do município. Neste sentido foi possível constatar as dificuldades que se fazem 
presentes tanto para os encaminhamentos através da Central de Vagas da Secretaria 
Municipal do Idoso quanto para o acolhimento nas ILPI’s, devido ao número reduzido 
de vagas públicas mesmo com as determinações contidas na Constituição Federal de 
1988, na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso, prevendo o serviço como 
um direito constitucional para o Idoso. 
 
Palavras chave: Envelhecimento Humano, políticas públicas, acolhimento 

institucional. 
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ABSTRACT 
 

 This research aims to present the way the institutional care service for elderly people 
is organized and operated in Londrina. It contextualizes the different conceptions of 
human aging, the history of the emergence of long-term care institutions for the elderly 
and discusses the social assistance service of institutional care. This is a 
bibliographical, documentary, qualitative research with semi-structured interviews, 
conducted at the Municipal Secretariat of the Elderly and the Long-term Care 
Institutions for the Elderly (ILPI's) that has subsidized places with municipal resources. 
In this sense, it was possible to verify the difficulties that are present both for the 
referrals through the Central of Vacancies of the Municipal Secretariat of the Elderly 
and for the reception in the ILPI's, due to the reduced number of public places even 
with the determinations contained in the Federal Constitution of 1988, in the Elderly's 
National Policy and the Elderly's Statute, providing for service as a constitutional right 
for the Elderly. 
 
 
Key-words: Human Aging, public policies, institutional care. 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 – Charge ArionauroCartuns..............................................................24 

Figura 2 – Cidade de Londrina/PR...................................................................38 

Figura 3 – Secretaria Municipal do Idoso.........................................................44 

Figura 4 – Secretaria Municipal da Assistência Social.....................................47 

Figura 5 – Abrigo São Vicente de Paulo...........................................................53 

Figura 6 – Lar Maria Tereza Vieira....................................................................54 

Figura 7 – Lar dos vovôs e das vovozinhas “Gilda Marconi” .............................55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Número de Jovens (0 – 14 anos) e de idosos (60 ou mais) e índice 

de envelhecimento (IE) Brasil – 2000 – 2060 ............................27 

Gráfico 2 - Número de Jovens (0 – 14 anos) e de idosos (60 ou mais) e índice 

de envelhecimento (IE) Brasil – 2000 – 2060 (2018) ................28 

Gráfico 3 – Projeções populacionais para o Paraná (2011 – 2014) ................30 

Gráfico 4 – Pirâmide Etária Paraná (2010-2040) ...........................................31 

Gráfico 5 – População Idosa em Londrina..................................................... 40 

Gráfico 6 – Percentual de Idosos em Londrina por sexo............................... 41 

Gráfico 7 – Percentual de Idosos de Londrina por região...............................41 

Gráfico 8 – Percentual de Idosos por domicílio Urbano/Rural .......................42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Secretaria Municipal do Idoso................................................................ 51 
Quadro 2 – Assistente Social ILPI’S ......................................................................... 52 
Quadro 3 – Instituição, ano de criação, mantenedora e objetivo das ILPI’S............. 56 
Quadro 4 – Número de idosos atendidos, sexo, oferta/vagas públicas/privadas ..... 58 
Quadro 5 – Cor/Raça, escolaridade e renda ............................................................ 60 
Quadro 6 – Grau de dependência, famílias, dia e horário de visitas e visitas .......... 64 
Quadro 7 – Etapas da seleção das propostas apresentadas pelas OSC ................. 71 
Quadro 8 – Financiamentos/repasse por idoso PML ................................................ 75 
Quadro 9 – Equipe técnica da ILPI 1 ........................................................................ 77 
Quadro 10 – Equipe técnica da ILPI 2 ...................................................................... 78 
Quadro 11 – Equipe técnica da ILPI 3 ...................................................................... 78 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

UEL 

ANG  

ANVISA 

BPC 

BNH 

CMDI 

CNAS 

CRAS 

CREAS 

CNPG 

GNDH 

GSUAS 

ILPI 

IE 

IDH 

IBGE 

IPARDES 

LA 

LOAS 

ONG 

ONU 

OMS 

MDS 

PAIF 

PAEF 

PSC 

PSE 

PNI 

PNAS 

PNAD 

Universidade Estadual De Londrina 

Associação Nacional De Gerontologia 

Agencia Nacional Da Vigilância Sanitária 

Benefício De Prestação Continuada 

Banco Nacional De Habitação 

Conselho Municipal Dos Direitos Dos Idosos 

Conselho Nacional Da Assistência Social 

Centro De Referência Da Assistência Social 

Centro De Referência Especializado De Assistência Social 

Conselho Nacional De Procuradores Gerais 

Grupo Nacional De Direitos Humanos 

Gestão Do Sistema Único Da Assistência Social 

Instituição De Longa Permanência 

Índice De Envelhecimento 

Índice de desenvolvimento Humano 

Instituto Brasileiro De Geografia E Estatística 

Instituto Paranaense De Desenvolvimento Econômico E Social 

Liberdade Assistida 

Lei Orgânica Da Assistência Social 

Organizações Não Governamentais 

Organização das nações Unidas 

Organização Mundial Da Saúde 

Ministério Do Desenvolvimento Social 

Proteção E Atendimento Integral A Família 

Proteção e Atendimento Especializado a Família 

Proteção Social Especial 

Programa Saúde nas Escolas 

Política Nacional Do Idoso 

Política Nacional da Assistência Social 

Pesquisa Nacional Por Amostras De Domicílios 



 
 

PNUD 

SEPS 

SMI 

SBGG 

SUAS 

SEAS 

SEAD 

SUS 

 

 

 

Programa Das Nações Unidas Para O Desenvolvimento 

Sociedade Espirita De Promoção Social 

Secretaria Municipal Do Idoso 

Sociedade Brasileira De Geriatria E Gerontologia 

Secretaria De Estado De Administração 

Serviço Especializado Em Abordagem Social 

Secretaria de Estado de Administração 

Sistema Único De Saúde 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .......................................................................................... 16 

2 I ENVELHECIMENTO HUMANO E DIREITOS SOCIAIS.........................20 

2.1 ALGUMAS CONCEPÇÕES...............................................................................20 

2.1.2 O Perfil Do Idoso No Brasil, No Paraná E Em Londrina............................27 

2.1.3 O Envelhecimento e direitos sociais..........................................................33 

3 II O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NO 

BRASIL ..................................................................................................... 38 

3.1a A Cidade de Londrina.................................................................................38 

3.1b Secretaria Municipal do Idoso e Assistência Social....................................44 

4 III PESQUISA DE CAMPO: ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E    

CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

PARA IDOSOS EM LONDRINA ................................................................50 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS ......................................................... 51 

4.1.2 Caracterização das Ilpi’s e do público atendido ........................................ 52 

4.1.3 Obras assistenciais São Vicente de Paulo.… ........................................... 53 

4.1.4           Lar Maria Tereza Vieira.…...................................................................... 54 

4.1.5           Sociedade Espirita de Promoção Social “Raul Faria Carneiro” Lar dos 

vovôs e Lar das vovozinhas “Gilda Marcon”.… ......................................... 54 

4.2  Eixo 1 - Características das ILPI’S (1, 2 e 3) e dos Idosos atendidos........56 

4.3 Financiamentos/Recursos Financeiros.....................................................67 

4.3 a Secretaria Municipal do Idoso.....................................................................67 

4.3 b Secretaria Municipal de Assistência Social.................................................70 

4.4 Recursos Humanos....................................................................................77 

5 EIXO 2 – O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO............................................80 

5.1  SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO 

IDOSO/GERENCIA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA...............................................81 

5.2 Eixo 3 - Limites e possibilidades no processo de institucionalização de 

idosos em ILPI’S........................................................................................85 

6            CONSIDERAÇÕES FINAIS..........................................................................91 

REFERÊNCIAS ......................................................................................... 95 

APÊNDICES............................................................................................105 

 



 
 

APÊNDICE A – Entrevista com a gerencia da central de vagas, assistente 

social, diretoria administrativa e financeira, gerencia de planejamento e 

gestão da secretaria municipal do idoso em Londrina...106 

APÊNDICE B – Entrevista com as assistentes sociais das Ilpi’s (asilo são 

Vicente de Paulo, albergue “Raul Faria Carneiro” lar dos vovôs lar das 

vovozinhas “Gilda Marconi” e lar Maria Tereza vieira) ...........................107 

APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido               109 

ANEXOS..................................................................................................111 

ANEXO 1 – Ficha de pontuação – Indicadores de Vulnerabilidades.......112 

ANEXO 2 – Ficha de avaliação do grau de dependência do idoso..........114 

ANEXO 3 – Ficha de avaliação da sobrecarga do cuidador.....................116 

ANEXO 4 – Ficha de solicitação de atendimento para a secretaria municipal 

do idoso/gerencia de atenção a pessoa idosa.........................................118 

ANEXO 5 – Listagem de ILPI’s para os Idosos em Londrina...................120 

ANEXO 6 – Ficha de celebração de convênio (Gerência de gestão de 

convênio) .................................................................................................124 

ANEXO 7 – Edital de Chamamento Público da Secretaria Municipal  do 

Idoso/Secretaria Municipal de Assistência Social ...................................125 

ANEXO 8 – Relatório Anual de Atividades/Plano de Trabalho Asilo São 

Vicente de Paulo.......................................................................................203 

ANEXO 9 – Relatório Anual de Atividades/Plano de Trabalho Albergue Raul 

Faria Carneiro – Lar dos Vovôs e Gilda Marconi - Lar das Vovozinhas....228 

ANEXO 10 – Relatório Anual de Atividades/Plano de Trabalho Lar Maria 

Tereza Vieira............................................................................................237 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como tema a organização e operacionalização do 

serviço de acolhimento de idosos nas Instituições de Longa Permanência Para Idosos 

(ILPI’s). Apresenta algumas concepções do envelhecimento humano, definição de 

Instituição de Longa Permanência, como é concebida pela sociedade e as legislações 

para a proteção do idoso. Trata-se de um requisito parcial para a obtenção de título 

de graduação em Serviço Social. 

O crescente aumento da população idosa é um fenômeno que vem 

ocorrendo em escala global. No Brasil, em todos os seus municípios em maior ou 

menor grau e intensidade, a população envelhece aumentando a procura por serviços 

públicos e os idosos passam a ser cada vez mais dependentes de política públicas 

capazes de atender suas necessidades. 

Londrina acompanha essa tendência brasileira do crescimento da 

população idosa, tendo atualmente, de acordo com estimativas do IBGE (2010), quase 

66 mil pessoas com 60 anos ou mais, o que corresponde a cerca de 12,72% da 

população total da cidade, média maior que a nacional. Esses dados indicam a 

relevância desse fator na sociedade londrinense, levando em consideração a 

problemática a ser discutida nesse projeto de pesquisa. 

O interesse pelo tema se deu após a realização de estágio curricular 

obrigatório, no setor de Serviço Social do Hospital Evangélico de Londrina por um 

período de dois anos. Nesta experiência, foi possível constatar o número elevado de 

atendimentos feitos aos idosos, tanto de moradores do município de Londrina, quanto 

de outros municípios do Paraná. No acompanhamento de situações relacionadas as 

diversas causas de internamento desses idosos, tais como, o adoecimento por 

problemas de saúde, quedas, atropelamentos, violências sofridas no âmbito familiar, 

problemas provocadas pelo uso de álcool, uso de drogas ilícitas e transtornos mentais, 

relacionados ao envelhecimento, foi possível identificar a importância do acolhimento 

institucional em casos onde a família não consegue prestar os devidos cuidados. 

A equipe multidisciplinar da instituição, diante das justificativas ou até 

mesmo da negativa da família em receber e cuidar de seu familiar idoso, solicita o 

encaminhamento a uma instituição de longa permanência. O assistente social é o 

profissional que faz a articulação entre a família, a instituição hospitalar e o órgão 

responsável pelo acolhimento institucional, dependendo da cidade onde será feito o 

pedido. No caso do município de Londrina, o serviço que é executado pela Secretaria 
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Municipal da Assistência Social em outros municípios, tem a especificidade de contar 

com Secretaria Municipal do Idoso, órgão que gerencia as vagas para o abrigamento 

desses idosos em ILPI. No entanto, devido ao número reduzido de instituições para o 

acolhimento e o grande número de pessoas idosas que necessitam de atendimento, 

são organizados e operacionalizados uma série de critérios para que estes sejam 

acolhidos. 

De acordo com o exposto acima, delimitamos como problema de 

pesquisa: De que forma está organizado e é operacionalizado o serviço de 

acolhimento institucional para idosos no município de Londrina, bem como as 

contribuições deste para a afirmação e defesa dos direitos desses idosos? E para 

responder o problema de pesquisa demarcamos como objetivo geral, identificar 

como é organizado e operacionalizado o serviço de acolhimento em Londrina.  

Neste sentido, como objetivos específicos elencamos: 

• Identificar e caracterizar as instituições de longa permanência, 

conveniadas com a Secretaria Municipal do Idoso e com a Secretaria Municipal da 

Assistência Social que ofertam o serviço de acolhimento institucional para pessoas 

idosas no município, bem como o público atendido e a organização do serviço;  

• Apresentar o fluxo construído para encaminhamento e 

institucionalização dos idosos no município nas ILPIS conveniadas com a SMI; 

• Apontar as potencialidades e dificuldades que se fazem 

presentes no processo de acolhimento em instituições de longa permanência para 

idosos no município. 

 A pesquisa é de natureza qualitativa e foi construída em três 

momentos: revisão de literatura, pesquisa documental e entrevistas.  

Conforme Minayo (2002), 

 A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares, tem 
como preocupação um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, pois trabalha com um universo de significados que 
correspondem a um espaço mais profundo nas relações e coloca 
como tarefa central das ciências sociais a compreensão da realidade 
humana vivida socialmente (MINAYO, 2002, p. 22).  

 

Na pesquisa bibliográfica, foram consultadas literaturas relativas ao 

assunto envelhecimento humano, políticas públicas e acolhimento institucional em 

estudo sobre autores que se debruçam sobre o tema 

Quanto a análise documental, segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, p.2), documento pode ser definido como: “qualquer suporte 
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que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa servir para 

consulta, estudo ou prova, incluindo impressos, manuscritos e registros audiovisuais, 

sonoros, magnéticos e eletrônicos, entre outros”.  

KRIPKA, SCHELLER e BONOTTO (2015), destaca que este é um 

método que visa estudar e analisar um ou vários documentos na busca de identificar 

informações a fim de compreender um fenômeno, não devendo partir de uma noção 

imparcial comparado às opiniões subjetivas presentes nas entrevistas, devendo o 

pesquisador entender os documentos como “meios de comunicação”. KRIPKA, 

SCHELLER e BONOTTO, 2015, p. 58). 

Foram feitas análise documental do Plano Plurianual do município de 

Londrina – PPA 2018-2021 (Lei 12.644/2017), Plano Municipal de Políticas para as 

Pessoas Idosas (Resolução n.º 014/2017), Plano Municipal de Assistência Social – 

PMAS 2018-2021(Resolução nº 095/2018) e de documentos apresentados pelas 

instituições de longa permanência para idosos: Ficha de Pontuação – Indicadores de 

Vulnerabilidade, Ficha de avaliação do Grau de Dependência do Idoso, Ficha de 

Avaliação da Sobrecarga do Cuidador, Ficha de Solicitação de Atendimento para a 

Secretaria Municipal do Idoso/Gerência de Atenção à Pessoa Idosa, Listagem de 

Instituições de Longa Permanência Para Idosos em Londrina, Ficha de celebração de 

Convênio (Gerência de Gestão de Convênios), o Termo de Colaboração (Termo de 

Colaboração/Secretaria Municipal do Idoso), Relatório Anual de Atividades/Plano de 

Trabalho do Asilo São Vicente de Paulo, do Albergue “Raul Faria Carneiro” Lar dos 

Vovôs e Lar das Vovozinhas “Gilda Marconi e do Lar Maria Tereza Vieira de Londrina.  

Em relação à pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com 

perguntas semiestruturadas, com a participação de três assistentes sociais das ILPI’s 

que mantêm convênio com a SMI, com a gerente da Central de Vagas, com a 

assistente social, com a Diretora Administrativa e Financeira e com a gerente de 

planejamento e gestão da Secretaria Municipal do Idoso.  

Na Secretaria Municipal do Idoso, procuramos entender como se dá 

o processo/fluxo para o encaminhamento do idoso para as Instituições de Longa 

Permanência conveniadas com a prefeitura, os trâmites para que essas instituições 

estabeleçam o convênio, qual o valor do repasse do financiamento da prefeitura. 

Nas instituições de acolhimento do terceiro setor, filantrópicas 

cadastradas no município de Londrina, conveniadas com a prefeitura Municipal de 

Londrina, Asilo São Vicente de Paulo, Lar dos Vovôs e Vovozinhas (Lar Gilda Marconi) 
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e Lar Maria Tereza Vieira, buscamos caracterizar a instituição, para sabermos a 

entidade mantenedora, o objetivo/missão, o público atendido, como se dá o convênio 

com a Prefeitura Municipal de Londrina, o perfil dos idosos institucionalizados. 

  Este trabalho de conclusão de curso está dividido em três capítulos: 

No primeiro capítulo denominado: envelhecimento humano e direitos sociais, 

apresentamos os aspectos biológicos, cronológicos e sociais da velhice, as 

concepções sobre o envelhecimento humano, o envelhecimento populacional e o 

perfil do idoso no Brasil, no Paraná e em Londrina, de acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

No segundo capítulo, apresentamos o serviço de acolhimento 

institucional para idosos no Brasil, através da contextualização da trajetória histórica 

da institucionalização do idoso, desde as primeiras instituições fundadas com a 

característica de cuidado no modelo asilar até as atuais ilpi’s e sua importância como 

serviço socioassistencial para o atendimento a pessoa idosa. 

 No terceiro capítulo, destacamos o processo de institucionalização 

de idosos em Londrina. A pesquisa foi elaborada para termos o conhecimento de 

quantas ilpi’s existem em Londrina, qual o caráter dessas instituições, se são públicas 

ou privadas, de onde vem os recursos, quantos idosos estão institucionalizados, qual 

o gênero dos acolhidos, cor raça, grau de instrução, renda, grau de dependência, se 

possuem famílias, se possuem vínculos familiares. Apresentamos também, 

entrevistas que foram feitas com a(s) assistente(s) social(s) das instituições e com a 

gerente da Central de Vagas, a assistente social, a diretora administrativa e financeira 

e a gerente de planejamento e gestão da Secretaria Municipal do Idoso para 

entendermos como se dá o fluxo para o encaminhamento dos idosos para as ILPI’s. 

Nesse item descrevemos, também, a partir do cargo/função que cada uma das 

entrevistadas ocupa e participando do processo de encaminhamento e acolhimento 

do idoso para a instituição, como elas entendem os limites e possibilidades desse 

serviço e se contribui ou não para a defesa e proteção dos direitos dos idosos.  
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 2.I. ENVELHECIMENTO HUMANO E DIREITOS SOCIAIS 

2.1 Algumas Concepções 

O envelhecimento humano é um fenômeno do processo de vida, 

assim como a infância, a adolescência e a maturidade e, é marcado por mudanças 

biopsicossociais específicas, associadas à passagem do tempo. No entanto, este 

fenômeno varia de indivíduo para indivíduo, podendo ser determinado geneticamente, 

ou, ser influenciado pelo estilo de vida, pelas características do meio ambiente e pela 

situação nutricional de cada um (ÁVILA, GUERRA & MENESES, 2007). 

Schneider (2008), refere que: 

 

A etapa de vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só 
pode ser compreendida à partir das relações que se estabelece entre os 
diferentes aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Essa 
interação instituiu-se de acordo com as condições da cultura na qual o 
indivíduo está inserido. Condições históricas, políticas, econômicas, 
geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da 
velhice e também do idoso. Há uma correspondência entre a concepção da 
velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão 
envelhecendo (SCHNEIDER, 2008, p. 5). 
 

Schneider (2008, p. 5) diz que aspecto cronológico é baseado 

considerando somente a passagem do tempo, ou seja, é a idade da pessoa em anos. 

Embora a dimensão cronológica tenha significado limitado em termos de saúde, a 

probabilidade de as pessoas desenvolverem problemas de saúde aumentam à 

medida que as pessoas envelhecem. São os problemas de saúde e não o 

envelhecimento normal, as principais da perda funcional durante a velhice. 

Conforme o autor, a dimensão biológica refere-se às alterações no 

corpo que ocorrem normalmente com a idade. Essas mudanças afetam algumas 

pessoas antes e outras depois, ou seja, algumas pessoas são biologicamente velhas 

aos 40 (quarenta) anos e outras são consideradas velhas com idades mais 

avançadas. No entanto, as diferenças mais notáveis na aparência entre as pessoas 

com idades cronológicas semelhantes são causadas pelo estilo de vida, costumes e 

efeitos sutis de doenças mais do que diferenças de idade de fato. 

Schneider (2008, p. 5) em relação à psicológica refere-se à idade 

baseada na maneira como a pessoa se sente e age. Uma pessoa de 80 anos de idade 

que trabalha, faz planos, espera futuros eventos e participa de muitas atividades, é 

considerada psicologicamente jovem, enquanto outras com menos idade, sedentária, 

que não faz atividade nenhuma, pode ser considerada psicologicamente velha, e 
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quanto ao aspecto social é a idade definida quando o indivíduo obtém hábitos e status 

social para preencher os papéis sociais e expectativas em relação às pessoas de sua 

idade, em sua cultura e em seu grupo social. No entanto, o envelhecimento social 

deve ser compreendido como um processo de mudanças de papéis sociais no qual 

são esperados dos idosos comportamentos que correspondem aos papéis 

determinados pela sociedade. 

De acordo com Carvalho, Netto (2006) e Uchôa (2003), a literatura 

científica apresenta distintos conceitos para o envelhecimento. Esses conceitos são 

pautados levando em consideração os diferentes aspectos do desenvolvimento 

humano, passando pelos campos biológicos, social, psicológico e cultural. No entanto, 

ainda não é possível encontrar uma definição de envelhecimento que envolva os 

complicados caminhos que levam o indivíduo a envelhecer e como esse processo é 

vivenciado e representado pelos próprios idosos e pela sociedade em geral 

A definição do idoso segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU, 1995 apud ORNELLAS, 2008), é definida através de dois parâmetros: Nos 

países em desenvolvimento são as pessoas com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos e nos países desenvolvidos, com idade superior a 65 (sessenta e 

cinco) anos. É importante ressaltar que essa consideração é avaliada segundo o 

envelhecimento fisiológico, o que não impede o idoso de ser social e intelectualmente 

ativo. Devido à dificuldade em definir a idade biológica, o critério cronológico é que foi 

adotado e utilizado pelos pesquisadores sobre o tema e pelas instituições 

Segundo Rodrigues e Soares (2006) o idoso, cuja denominação oficial 

de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003, é todo o 

indivíduo que tenha sessenta anos de idade ou mais. Esta perspectiva é adotada para 

fins de censo demográfico, pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelas 

políticas sociais enfocadas no envelhecimento, como a Política Nacional do Idoso 

(PNI). 

Para Costa e Porto (2001, apud ORNELLAS, 2008, p. 1), “o idoso 

pode ser dividido em três classes: Idoso jovem de 65 à 74 anos, idoso velho de 75 à 

84 anos e idoso muito velho, acima de 85 anos”. Dessa maneira, o envelhecimento é 

considerado um processo, a velhice é definida como uma fase de vida e o idoso, como 

resultado final. 

Papaléo Netto (2002), dentro de uma visão biogerontológica, 

elaborou o seguinte conceito de envelhecimento: 
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  “O envelhecimento como um processo, a velhice como uma fase de vida e 
o velho ou idoso, como um resultado final compondo um conjunto, cujos 
componentes estão intimamente relacionados” [...]. Sob essa perspectiva o 
envelhecimento é conceituado como um processo dinâmico e progressivo, no 
qual existem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 
psicológicas que determinam a perda da capacidade de adaptação do 
indivíduo ao meio ambiente, ocasionando uma maior vulnerabilidade e 
incidência de processos patológicos que terminam por leva-lo à morte 
(PAPALÉO NETTO, 2002, p.2) 

 

Peixoto (1998), aponta que surgiu na França, a partir de 1962, uma 

nova expressão para definir o idoso, a chamada Terceira Idade. Surge por causa da 

introdução de uma política de integração social da velhice, com o objetivo de 

transformar a imagem das pessoas envelhecidas que até então se pautavam na 

exclusão social, cujo principal símbolo era o asilo. 

A autora pontua ainda que os termos velho e velhote era denominado 

no sentido de reforçar uma situação de exclusão daqueles indivíduos que 

despossuídos, indigentes, não possuíam nenhum status social relevante, ou seja, os 

que viviam em situação de vulnerabilidade. Já, idoso era um termo restritamente 

utilizado para aqueles que possuíam certo status social advindo de sua experiência 

em cargos políticos, decorrentes de uma situação financeira privilegiada ou que 

desenvolvesse alguma atividade valorizada socialmente. 

Para Peixoto (1988), essa classificação tem origem numa época em 

que nas relações do processo de produção, a força de trabalho era o bem que o 

indivíduo das classes menos favorecidas tinha para vender. A partir da diminuição 

dessa força, ele entrava na categoria de velho que, sem trabalho e desassistido pelo 

Estado, potencializava seu estado de pobreza. Essa incapacidade para o trabalho 

produtivo associa, desde então até os dias atuais, a velhice à invalidez e decadência. 

Para Rodrigues; Soares (2006,), no século XVIII, na Europa, apesar 

da expansão da expectativa de vida da população idosa resultante da melhoria nas 

condições de higiene e do desenvolvimento na área da medicina, a influência do idoso 

no âmbito familiar não seguiu na mesma linha devido as mudanças conjunturais, 

estruturais e crises no mundo do trabalho, causadas pela Revolução Industrial. Esse 

novo modo de produção capitalista, ocasionou mudanças nas estruturas familiares, 

nas relações de trabalho e nos valores socioeconômicos. Nessa conjuntura os idosos 

perderam os seus espaços por não apresentarem mais nenhuma produtividade 

economicamente. 
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No entanto, os autores, discorrem que atualmente, em oposição à 

velhice e sua exclusão, o conceito de terceira idade traz uma nova concepção para o 

termo idoso, redefinindo o seu conceito e concepção, trazendo consigo novas formas 

de viver para esses indivíduos que devem estar sempre associadas ao prazer e às 

realizações pessoais, pontuam ainda que a análise sobre o idoso sob esta ótica 

demonstram que a forma de idealizar e vivenciar o envelhecimento, dependem do seu 

contexto histórico, dos valores e do lugar que o idoso vai ocupar na escala 

classificatória da sociedade onde, no final, serão os responsáveis pela construção 

social do envelhecer e da velhice. Desse modo, a estratégia utilizada é, então, buscar 

nas representações sociais e no imaginário social, o entendimento das relações de 

poder, estabelecidos entre os indivíduos considerados idosos e o restante da 

sociedade. 

Segundo Oliveira (1999), embora haja diversas abordagens sobre o 

conceito de envelhecimento, conclui que em linhas gerais que o envelhecimento é um 

processo contínuo, gradual de alterações naturais que começam na idade adulta e 

que todo ser humano passa ao longo da vida e que as pessoas não envelhecem em 

uma idade específica. Geralmente é caracterizada pela degradação contínua da 

capacidade dos sistemas orgânicos e biológicos, causando a diminuição da eficiência 

nas funções corporais e mentais. 

O autor, enfatiza que o envelhecimento humano não pode ser 

considerado apenas pela ótica da idade cronológica ou biológica, é preciso levar em 

conta vários outros aspectos, como o caráter social em relação à velhice. É importante 

ressaltar também que nesse aspecto a sociedade brasileira ainda não avaliou 

adequadamente a problemática da situação social do idoso, visto que a realidade em 

que se encontram grande parte dessa população, mostram que as mínimas condições 

de sobrevivência nem sempre lhe são garantidas. Atualmente a sociedade impõe 

agilidade e modernidade na produção e o idoso por sua condição biológica geralmente 

apresentam algumas limitações e dificuldades, mas, isso não significa que não possa 

realizar tarefas. Porém, na atual perspectiva social, a pessoa idosa é considerada 

como um incômodo por não conseguir realizar as tarefas na velocidade que os jovens 

julgam mais corretas ou mais adequadas. 

 Nesse sentido, Maffoletti (2005) aponta que uma marca que atinge a 

população idosa é o descaso com os mesmos sendo considerados como 
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despossuídos, incapacitados, inaptos para o trabalho e impossibilitado de cumprir 

seus deveres básicos de cidadania têm como destino final as ILPI’s. 

Nas constatações do sociólogo alemão Norbert Elias (2001), a origem 

dos asilos associados à pobreza, ao abandono e a finitude da vida reforçam parte do 

preconceito que ainda existem em relação as instituições asilares, ou seja, como eles 

eram destinados as pessoas que estão vivendo a sua última fase da vida em constante 

contato com a “morte”, com perdas e doenças, o ingresso em um asilo sempre vem 

acompanhado com a ideia de que não haverá o retorno à comunidade e à família. 

Para o sociólogo, isso remete às reflexões de que nas sociedades contemporâneas 

avançadas, a segregação da velhice é situada como uma tentativa de evitar à morte, 

de esconder o futuro que a todos espera e reforça, também, a ideia de que não há 

lugar na sociedade para aqueles que estão próximos à morte, sendo então, afastados 

da vida social, criando em seus ambientes o que o autor chama de “desertos de 

solidão”. 

Figura 1: Charge 

 

Fonte: Charge do arionaurocartuns.com 
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A charge do cartunista Arionauro, demonstra bem a desigualdade 

social que diz respeito as relações dentro da sociedade e que limita o status de um 

determinado grupo, restringindo seus direitos à saúde, educação, segurança, casa 

própria e outros direitos, como, também, o acesso aos serviços de infraestrutura como 

água encanada e esgoto. Nessa desigualdade está ainda a concentração de renda 

nas mãos da minoria da população, que é detentora de quase toda a riqueza do país 

em detrimento das classes mais pobres, que ganham cada vez menos, resultando 

nesse número elevado de pessoas que vivem abaixo da pobreza no país. São 23,3 

milhões de brasileiros que vivenciam essa situação. O modo que as pessoas vivem 

desde o seu nascimento vão influenciar na maneira que os indivíduos vivenciarão sua 

velhice. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio 

(PNAD, 2018), pesquisas realizadas sobre o índice de concentração de renda em 

várias partes do mundo, indicam que o Brasil é um dos países onde existem a maior 

concentração de renda do mundo, sendo considerado o 10º no mundo, mas, o 

primeiro em relação ao grau de concentração da renda no percentil mais rico da 

população. Esse aumento de concentração da renda, tende a ser acompanhados de 

aumentos da desigualdade social. Nos estados do Norte do Nordeste concentram-se 

as populações em situações mais precárias do país, revelando as disparidades 

regionais devido a concentração da política e das indústrias no sul do país. 

A pesquisa realizada em 2018, apontam que o Brasil é considerado o 

10º país com mais desigualdade no mundo, sendo o 4º mais desigual na América 

Latina. 

Ainda de acordo com a PNAD (2018), estima-se que a população 

idosa no Brasil tenha alcançado a marca de 30,2 milhões de pessoas, significando um 

avanço social no aumento de expectativa de vida, resultado do declínio da 

fecundidade e das taxas de mortalidade, constituindo uma, substancial conquista da 

humanidade. No entanto, esse novo cenário demográfico e epistemológico passa a 

exigir novos olhares, concepções, políticas, tecnologias e modelos de atenção que 

possibilitem um envelhecimento saudável para esse grupo de pessoas. 

No entanto, na atual conjuntura do país, no modo de produção 

capitalista, pautadas na flexibilização, na precarização de empregos que aumentam o 

número de desempregados, incidem diretamente sobre a classe trabalhadora e, 

principalmente, sobre os idosos, trazendo consequências como o aumento da pobreza 
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e os retrocessos das políticas públicas como, por exemplo, da Reforma da Previdência 

que excluem cada vez mais esse grupo etário. 

Nesse sentido, faz-se necessário, o engajamento da classe 

trabalhadora na resistência e combate ao modelo de produção capitalista, visando a 

ampliação das garantias sociais, políticas e econômicas, para além daquelas já 

conquistadas através das leis e que mesmo assim vem sofrendo grandes retrocessos, 

fortalecendo o exercício da cidadania, com mais respeito, dignidade e qualidade de 

vida. É necessário, também, que o governo por meio de geração de empregos 

combata de forma eficaz, as desigualdades sociais e para que as famílias possam ter 

renda suficiente para suprir minimamente as necessidades básicas para a 

sobrevivência. O governo deve aprimorar políticas de combate ao desemprego e à 

informalidade do setor empregatício e, também, os programas assistenciais para os 

cidadãos cuja renda não supre suas necessidades básicas. É preciso, também, que o 

Estado oferte aos indivíduos, uma educação/formação de qualidade, permitindo maior 

oportunidades de vida. Esse é um dever de Estado em parcerias com as escolas 

(ESCORSIM, 2018). 

Escorsim (2018) pontua ainda que analisar as várias concepções 

sobre o envelhecimento humano e o envelhecimento populacional no Brasil visto que 

isso impacta e traz mudanças no perfil epidemiológico dos brasileiros é importante, 

mas, concomitantemente é preciso fazer a análise do envelhecimento sob duas ótica: 

Os avanços científicos e tecnológicos que significou um ganho positivo ao ampliar a 

longevidade dentro de um processo natural do ciclo de vida e, o processo de 

envelhecimento, levando em consideração o marco sócio-histórico, políticos e 

econômicos do Brasil, um país pautado por profundas desigualdades sociais 

decorrentes do modo de produção capitalista. 

 Nesse sentido podemos considerar que o envelhecimento humano 

ultrapassa à concepção como mero ciclo biológico, considerando somente a 

passagem do tempo e passa a ser entendido como um fenômeno humano e social 

caracterizado por expressões sociais e múltiplas significações culturais construídas 

pelo modo de produção. Isso significa entender que a desigualdade social é, antes de 

tudo, um processo que diz respeito as relações dentro da sociedade e que limita o 

status de um determinado grupo, restringindo seus direitos à saúde, educação, 

segurança, casa própria e outros direitos, assim como, o acesso aos serviços de 

infraestrutura como água encanada e esgoto. 
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De acordo com Haddad (1993), pensar a velhice apenas pelo 

processo natural, não leva em consideração a divisão de classes e os fatores 

socioeconômicos e culturais como sexo, escolarização, trajetória profissional, 

condições de saúde e valor da aposentadoria que são determinantes no modo como 

os sujeitos vão envelhecer. As condições econômicas das pessoas podem implicar 

em um envelhecimento com qualidade de vida, ou, acelerar o processo de 

envelhecimento e interrupção de vida prematuramente à medida que nas camadas da 

população com um poder aquisitivo mais alto, os idosos têm melhores condições de 

vida, como habitar em uma casa confortável, cuidar da alimentação, da saúde, enfim, 

desfrutar com qualidade a sua velhice. No entanto, nas camadas mais pobres, 

intensifica-se o processo de penúria das condições objetivas e subjetivas de vida 

como a pobreza, a miséria, a fome, as doenças, a negligência familiar e a exclusão 

social. 

 

2.1.2 O Perfil Do Idoso No Brasil, No Paraná e em Londrina  

 

Para Alves de acordo com estimativas do IBGE (2010), revisados em 

2018, o envelhecimento da população é um fenômeno que vem ocorrendo em escala 

global e isso se dá pelo aumento da expectativa de vida e a queda de fecundidade. A 

medicina preventiva e os cuidados com a alimentação da população, influenciados 

pelos avanços tecnológicos e melhorias da qualidade de vida são os principais fatores 

responsáveis por esse fenômeno. O aumento da expectativa de vida, aliadas à queda 

da fecundidade resulta em um elevado número de idosos nos países e uma redução 

significativa de crianças e jovens (ALVES, 2018, p. 2-3). 

Essa afirmação, segundo Alves, (2018), pode ser constatada através 

da medição do Índice de Envelhecimento (IE), que é a razão entre o número de 

pessoas idosas sobre os jovens (crianças e adolescentes). Trata-se de uma razão 

entre componentes extremos da pirâmide etária. O IE pode ser medido pelo número 

de pessoas de 60 anos e mais para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade. 

Uma população é considerada idosa quando o topo da pirâmide é maior do que sua 

base, ou seja, quando o Índice de Envelhecimento é igual ou superior a 100 (ALVES, 

2018, p. 2-3). 

Gráfico 1 – Número de jovens (0-14 anos) e de idosos (60 anos e 

mais) e Índice de Envelhecimento (IE) Brasil- 2000-2060 
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Fonte: ENCE/IBGE, Projeções de população (revisão 2013). 

 

O autor aponta, também, que a população brasileira para 2018, está 

estimada em 208,5 milhões de habitantes e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), as projeções anteriores revisadas em 2013, o Brasil em 2029, 

iria se tornar um país idoso, quando haveria 39,7 milhões de jovens de 0 a 14 anos e 

40,3 milhões de idosos com 60 anos ou mais. Nesse período, o Índice de 

Envelhecimento (IE) seria maior que 100, ou seja, haveria 101,6 idosos para cada 100 

jovens, conforme aponta a coluna vermelha do gráfico acima (ALVES. 2018, p. 3-4). 

 

Gráfico 2 - Número de jovens (0-14 anos) e de idosos (60 anos e mais) e Índice de 

Envelhecimento (IE) Brasil- 2000-2060 
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Fonte: ENCE/IBGE, Projeções de População (revisão 2018). 

 

No entanto, de acordo com Alves (2018), novas projeções do IBGE 

revisados em 2018, o envelhecimento da população ocorrerá mais tarde em 2031. Em 

2010, havia 48,1 milhões de jovens de 0 a 14 anos e 20,9 milhões de idosos com 60 

anos ou mais. O Índice de Envelhecimento (IE) era de 43,4 idosos para cada 100 

jovens, de acordo com o que mostra o gráfico acima. Em 2018, o número de jovens 

teve uma queda para 44,5 milhões e o de idosos uma alta para 28 milhões, 

significando que o IE é de 63 idosos para cada 100 jovens. Isso indica que em 2031, 

o número de idosos ultrapassará o de jovens, quando haverá 42,3 milhões de jovens 

de 0 a 14 anos e 43,3 milhões de idosos de 60 anos ou mais (ALVES, 2018, p. 3-4). 

Neste período, pela primeira vez, o IE será maior do que 100, ou seja, 

haverá 102,3 idosos para cada 100 jovens, conforme indica a coluna vermelha do 

gráfico acima. No entanto, o IE da população brasileira continuará em escala 

crescente ao longo do século XXI. Em 2055, as projeções do IBGE indicam o montante 

de 34,8 milhões de jovens (0-14 anos) e de 70,3 milhões de idosos (60 anos ou mais), 

indicando que o IE será de 202 idosos para cada 100 jovens, ou seja, haverá mais do 

dobro de idosos em relação aos jovens (ALVES, 2018, p. 3-4). 

As projeções em ambos os gráficos nos mostram a diminuição da 

população jovem de 0 a 14 anos e o aumento da população idosa de 60 anos ou mais, 

indicando que ao longo do século XXI, o Brasil jovem ficará para trás e que na década 
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de 30 será um país com uma estrutura etária idosa e crescerá gradativamente não 

havendo mais retorno (ALVES, 2018, p. 3-4). 

No que concerne ao Estado do Paraná, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), revisados em 2013, o crescimento 

da população idosa acompanha o aumento da população com mais de 65 anos do 

país. Hoje, a população paranaense é de 11,3 milhões de pessoas e 9,9% são idosas, 

60,7% tem entre 15 e 64 anos e 20,3% têm até 14 anos. Em 2019, essa faixa etária 

alcançará 20% em relação à população total do Paraná, significando que um a cada 

cinco paranaenses será idoso e em 2054, essa proporção chegará à 25%, indicando 

que um em cada quatro pessoas do Estado será idoso. Em 2034, pela primeira vez, a 

proporção de paranaenses acima de 65 anos deverá alcançar aos de até 14 anos, ou 

seja, as pessoas idosas serão de 17% e 17,8% de jovens até 14 anos. 

 A partir de então, o número de idosos, gradualmente, ultrapassará a 

de jovens, no Estado. Em 2060, 27% dos paranaenses terão mais de 65 anos e 

apenas 14,7% serão jovens, ou se as projeções em ambos os gráficos nos mostram 

a diminuição da população jovem de 0 a 14 anos e o aumento da população idosa de 

60 anos ou mais, indicando que ao longo do século XXI, o Brasil jovem ficará para trás 

e que na década de 30 será um país com uma estrutura etária idosa e crescerá 

gradativamente não havendo mais retorno (ALVES, 2018). 

No que concerne ao Estado do Paraná, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revisado em 2013, o crescimento da 

população idosa acompanha o aumento da população com mais de 65 anos do país. 

Hoje, a população paranaense é de 11,3 milhões de pessoas e 9,9% são idosas, 

60,7% tem entre 15 e 64 anos e 20,3% têm até 14 anos. Em 2019, essa faixa etária 

alcançará 20% em relação à população total do Paraná, significando que um a cada 

cinco paranaenses será idoso e em 2054, essa proporção chegará à 25%, indicando 

que um em cada quatro pessoas do Estado será idoso. Em 2034, pela primeira vez, a 

proporção de paranaenses acima de 65 anos deverá alcançar aos de até 14 anos, ou 

seja, as pessoas idosas serão de 17% e 17,8% de jovens até 14 anos (IBGE, 2013). 

 

Gráfico 3 - Projeções populacionais para o Paraná – 2011-2040 
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Fonte: IPARDES, 2017. 

 

No entanto, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social (IPARDES) 2017, pela nova projeção populacional do IBGE 

(2018), a população do Paraná, em 2018, é de 11,3 milhões de habitantes, devendo 

totalizar 12,5 milhões em 2040, o que significa um aumento de 1,2 milhão de pessoas 

neste período. Entretanto, seguindo uma tendência que se manifesta desde o início 

dos anos 2000, a taxa de crescimento da população paranaense tendem a se reduzir 

nas próximas décadas: de um incremento anual de 0,78%, no período 2010/2020, 

deverá passar para 0,57% na década seguinte e a 0,28% no período 2030/2040, 

conforme mostra o gráfico acima. 

O IPARDES, (2017, p. 6), pontua ainda que as mudanças que deverão 

ocorrer na estrutura demográfica paranaense podem ser apreendidas pela 

comparação das pirâmides etárias de 2010 e 2040, conforme o gráfico 4. Todos os 

grupos etários até 39 anos de idade perderão participação na população de ambos os 

sexos, enquanto se acentua a dos grupos de 50 anos e mais, com destaque para a 

população de 80 anos e mais. Diferentes dos outros grupos etários representados na 

pirâmide, que são quinquenais, o de 80 anos e mais não tem limite superior definido. 

De qualquer modo, sua maior participação indica que mais pessoas estão alcançando 

este limiar e mesmo vivendo mais tempo. 

 

Gráfico 4 – Pirâmides Etárias Paraná- 2010-2040 
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                   Fonte: IPARDES, 2017. 

 
De acordo com o IPARDES (2017), a pirâmide acima mostra que os 

grupos etários até 39 anos de idade perderão participação na população de ambos os 

sexos, enquanto se acentua a dos grupos de 50 anos e mais, com destaque para a 

população de 80 anos e mais. As mulheres têm uma participação estadual 

ligeiramente superior à dos homens. Em 2010, elas representavam 50,8% da 

população total e esta participação se elevará para 51,3% em 2040, como demonstra 

o gráfico acima. Ao observar a razão de sexo na população, o indicador relaciona o 

número de homens para cada 100 mulheres e percebemos que a composição da 

população por sexo, varia conforme os grupos etários.  

O gráfico acima demonstra que a razão de sexo muda de acordo com 

a idade, passando de um padrão de predomínio de homens na faixa etária de 0 à 14 

anos, para o predomínio de mulheres na população idosa. Neste grupo etário, 

inclusive, o indicador apresenta maior variação, ao longo do tempo, apontando para 

uma crescente participação das mulheres na população idosa (IPARDES, 2017). 

Segundo dados do IBGE (2018), Londrina tem a população estimada 

de 563.943 mil pessoas, é o 2º município mais populoso do Paraná e o 38º do Brasil. 

A população da cidade aumentou em 5.504 pessoas desde o ano passado, indicando 

um crescimento de 0,98%. Segundo o IPARDES de 2017, no último censo, realizado 

pelo IBGE em 2010, Londrina tinha 506.701 habitantes, quase 60 mil pessoas a 

menos do que hoje (IPARDES, 2017). 
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Conforme dados do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD 2017), publicado no atlas do desenvolvimento humano no 

Brasil de 2018, a taxa de envelhecimento populacional que em 1991 era de 4,7% 

passou para 6,23% em 2000 e 8,62% em 2010, enquanto que a do Estado do Paraná 

é de 7,55%. Estima-se que em 2050, Londrina será uma das cidades com maior índice 

de envelhecimento do Brasil. 

Discorrem no que se refere a esperança de vida ao nascer, indicador 

utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal cresceu 2,4 anos na década de 2000 a 2010, passando de 72,8 

anos em 2000 para 75,2 em 2010. Em 1991, esse indicador foi de 68,5 anos. Os 

números de Londrina são superiores aos nacionais que, em 1991, eram 64,7 anos, 

em 2000, 68,6 anos e, em 2010, 73,9 anos (PNUD, 2017). 

 Na análise da população de Londrina a partir do gênero, verifica-se 

leve prevalência do gênero feminino, o que vem se mantendo nos três últimos censos, 

com tendência identificada de ampliação de hiato, sendo que nos anos de 1991 

observa-se diferença percentual entre população masculina e feminina em 2,82%, em 

2000, em 3,46% e, em 2010, essa diferença vai para 4,06% (PNUD, 2017). 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2018) entre os anos 

de 2000 e 2010, a população londrinense teve uma taxa média de crescimento 

vegetativo anual de 1,26% contra 1,86% da década anterior. Essas mudanças na 

demografia da população de Londrina, traz novos desafios à sociedade e para o 

Estado que terão a necessidade de progressivamente adequar todo leque de políticas 

públicas para atender essa configuração etária. Reformas da previdência social, 

fiscalização dos planos de saúde, políticas de empregos, moradia, cultura, lazer, 

maiores aportes ao SUS e eficiência na gestão de gastos públicos, entre outros 

aspectos, para que esse grupo etário possam desfrutar essa etapa da vida sem 

preconceitos, com dignidade, respeito e qualidade de vida visto que já contribuíram e 

muito com o seu trabalho, para o desenvolvimento da cidade. 

 

2.1.3. O Envelhecimento e direitos sociais 

 

Para fundamentar essa pesquisa sobre o envelhecimento e Direitos 

sociais, recorreremos à leitura das legislações sobre o início da proteção social no 

Brasil voltadas para a população idosa. 
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Dados do IBGE (2010) revisados em 2019, demonstram que no 

século XX, a população de idosos no Brasil, era estimada em 2 milhões e atualmente, 

ultrapassa a 20 milhões. Essa expansão se deu pelo aumento da expectativa de vida, 

dos avanços da medicina e a melhoria da qualidade de vida da população, 

proporcionados pela habitação, saneamento básico e alimentação. 

Conforme Teixeira (2002), embora fosse visível o envelhecimento da 

população mundial, no século passado, a proteção social para esse grupo ainda não 

era regulamentada. Visto a necessidade de proteger essa população de idosos, a 

Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas apresentaram 

propostas para enfrentar essa nova realidade que vinha se desenhando. Dentre essas 

propostas, duas delas apresentavam destaque especial. No campo da saúde, 

proporcionar o desenvolvimento saudável e no campo social, o envelhecimento com 

dignidade e direitos. 

Fernandes e Soares, (2012, p. 2), pontuam que no Brasil, apesar das 

iniciativas do Governo Federal na década de 70 em prol das pessoas idosas, apenas 

em 1994 foi instituída uma política nacional voltada para esse grupo. Antes desse 

período, as ações governamentais tinham cunho caritativo e de proteção. Nos anos 

70, destaca-se a criação de benefícios não contributivos como as aposentadorias para 

os trabalhadores rurais e a renda mensal vitalícia para os necessitados urbanos e 

rurais com mais de 70 anos que não recebiam benefício da Previdência Social 

A Constituição Federal promulgada em 1988, foi a primeira legislação 

a versar a obrigatoriedade da proteção aos idosos, primeiramente de forma genérica, 

que dispõe em seu Artigo 1º, inciso III, o princípio da dignidade da pessoa humana e 

no Artigo 3º, a proibição de qualquer tipo de preconceito ou discriminação em face da 

idade do cidadão. Resguarda também, os direitos dos idosos de forma específica no 

Artigo 229 que estabelece aos filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na 

velhice, carência ou enfermidade, bem como o Artigo 230 que estipula que a família, 

a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas (CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988) 

Gomes (2009), discorre que surge em 1948, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas que prescreve em seu Artigo 25, os direitos dos idosos: 
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Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e, direito à segurança, 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle 
(GOMES, 2009, p. 31). 
 
 

Pontua ainda que em 1994, surgiu uma tutela específica para o idoso, 

através da Lei 8842/94, que estabelece a Política Nacional do Idoso (PNI), devido as 

várias reivindicações feitas pelos movimentos sociais, em meados da década de 70. 

Nos anos 90, surgiu o documento Políticas para a Terceira Idade, produzida pela 

Associação Nacional de Gerontologia (ANG) que estabelecia várias recomendações 

no que se referia aos idosos. Essa Lei foi promulgada como o intuito de assegurar os 

direitos sociais do idoso, possibilitando condições para a promoção da autonomia, 

integração e participação na sociedade, com base nos seguintes princípios: 

 

1º. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar ao idoso, 
todos os direitos da garantia, garantindo sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à vida; - 2º. O processo de 
envelhecimento, diz respeito a sociedade em geral, devendo ser   objetivo de 
conhecimento e informação para todos; - 3º. O idoso não deve sofrer 
discriminação de qualquer natureza; - 4º. O idoso deve ser o principal agente 
e destinatário das transformações a serem efetivadas, através dessa política; 
5º. As diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as 
contradições entre o meio rural e urbano, no Brasil, deverão ser observadas 
pelos Poderes Públicos e pela sociedade em gera, na aplicação dessa lei 
(PNI, 1994, p.3). 
 
 

Para Gomes (2009), a aprovação da PNI foi um avanço sociojurídico 

de grande importância na proteção social para a população idosa, conforme o art. 1º 

da Lei nº 8.842/1994, “criando condições para promover sua autonomia, integração e 

participação efetiva na sociedade”. No entanto, passados mais de vinte anos de sua 

aprovação, pouco se conhece sobre como os preceitos estipulados na lei estão sendo 

efetivados e nem seus entraves e suas lacunas. 

Conforme Gomes (2009, p. 34) a importância da lei depende não só 

da sua implementação total, mas, também, da sua integração entre os vários setores, 

como saúde, educação, mercado de trabalho, habitação, dentre outros. Com a 

aceleração crescente do processo de envelhecimento brasileiro e outras mudanças 

sociais em curso, requerem analisar a efetivação dos preceitos legais e também a sua 

pertinência atual, bem como a necessidade de serem consideradas novas questões 

para a proteção desses idosos. 
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 De acordo com isso, alguns anos depois, mesmo com a Proteção 

Constitucional, foi necessário a criação de uma Lei Infraconstitucional, a Lei 10.741, 

de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, que foi gerada para estabelecer 

prioridade absoluta às normas protetivas aos idosos, elencando novos direitos e 

estabelecendo mecanismos específicos de proteção, que vão desde a procedência 

no atendimento, ao permanente aprimoramento de suas condições de vida, na busca 

da corresponsabilidade democrática pela preservação dos direitos e garantias sociais 

(GOMES, 2009). 

O Estatuto do Idoso em consonância à Constituição Federal de 88, 

em seu artigo 2º, garante que as pessoas idosas gozar de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, 

assegurando-lhes, 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 (GOMES, 2009). 

Para Gomes (2009, p. 35). O Estatuto do Idoso foi um grande avanço 

da Legislação Brasileira e foi elaborado, também, com a intensa participação das 

entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, buscando ampliar a resposta 

do Estado e da sociedade às demandas por eles apresentadas. 

O Estatuto do Idoso (2013), em seu artigo 8º determina que o 

envelhecimento é um direito social, no artigo 9º que cabe ao Estado à proteção da 

vida e da saúde e, no artigo 10º que as diretrizes devem ser a dignidade, o respeito e 

à liberdade. O Estatuto do Idoso, em seu Título II, prossegue na determinação de 

quais são os direitos assegurados especialmente aos idosos. 

Nos artigos 11º à 14º, estabelece o direito aos alimentos. Nos artigos 

15º à 19º, trata do direito à saúde do idoso. Nos artigos 20º ao 25º, trata do direito à 

educação, cultura, esporte e lazer. Nos artigos 26º a 28º, cuida do direito à 

profissionalização e ao trabalho do idoso. Nos artigos 37º e 38º, trata do direito à 

habitação e nos artigos 39º à 42º, o direito ao transporte. 

O Estatuto do Idoso (2013), ocupa-se ainda, em seu artigo 29º à 32º 

da previdência e nos artigos 33º a 36º da assistência. Prioriza, também, o acesso à 

Justiça, o recebimento de restituição do Imposto de Renda e criminaliza o abandono, 

a discriminação e outras formas de maus-tratos contra os idosos. 

As políticas públicas desenvolvidas para a questão do 

envelhecimento desde a sua gênese, proveio da mobilização social da categoria idoso 
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e da sociedade civil organizada. Entende-se que as iniciativas implantadas até o 

momento não são capazes de garantir uma proteção social adequada às pessoas 

idosas. Deve-se pensar na ampliação da rede de cobertura de benefícios não 

contributivos para àqueles que não conseguirão e não conseguiram um histórico de 

contribuição previdenciário. 

 Nesse sentido, mesmo com todos os avanços apresentados no 

Brasil, os déficits de políticas públicas direcionadas às pessoas idosas são 

significativos, trata-se de compromissos a serem respondidos por todos os níveis de 

gestão e áreas do governo, de modo a produzirem segurança social aos seus 

usuários, conforme suas necessidades, situação de vulnerabilidade e risco em que se 

encontram, ou seja, levar em consideração que o envelhecimento humano é uma 

realidade brasileira e se manifesta de diferentes formas levando em consideração os 

aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais (RODRIGUES et. al, 2007). 

Para Rodrigues et. al (2007), isso implica, também, que cada 

governante, tanto estadual como municipal devem levar em consideração as 

especificidades de sua região para que possam se adequar e ofertar para a população 

educação, habitação, saúde, condições de trabalho, cultura e lazer de qualidade, 

desde o seu nascimento, à medida em que a deficiência ou inexistência desses 

requisitos, vão impactar no futuro, na maneira como essas pessoas vivenciarão a 

etapa do envelhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. II: O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NO 

BRASIL 

 

Antes de iniciarmos a contextualização de como está organizado o 
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serviço de acolhimento para a pessoa idosa e como esse serviço é operacionalizado 

pela Secretaria Municipal do Idoso (SMI), ou, como se dá o processo para o 

encaminhamento dos idosos para as Instituições de Longa Permanência, subsidiadas 

com recurso público, acreditamos na relevância em apresentar o município de 

Londrina, um dos trezentos e noventa e nove (399) municípios do Estado do Paraná, 

de acordo com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES). 

 

Figura 2. Cidade de Londrina – Paraná 
 

 

Fonte: cidadeoferta.com.br (2019). 

 

 

3.1.a. A CIDADE DE LONDRINA 

Londrina é um município brasileiro localizado no estado do Paraná, 

na Região Sul do Brasil, distante 381 km da capital paranaense, Curitiba. A população 

estimada é de 569.733 habitantes, sendo considerada a segunda cidade mais 

populosa do estado e a quarta da Região Sul, depois da capital estadual, Curitiba, de 

Porto Alegre e Joinville. Londrina é um importante polo de desenvolvimento estadual 

e regional e um importante eixo que liga o Sul ao Sudeste do país, sendo um 
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importante centro urbano, econômico, industrial, financeiro, administrativo e cultural 

do norte do Paraná (PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, 2019). 

O surgimento de Londrina se deu em 1929, quando chegou a primeira 

expedição da Companhia de Terras Norte do Paraná, ao local denominado Patrimônio 

Três Bocas, no qual o engenheiro Dr. Alexandre Razgulaeff cravou o primeiro marco 

nessas terras. O nome da cidade é uma alusão e uma homenagem as “filhas de 

Londres”, feita pelo Dr. João Domingos Sampaio, um dos primeiros diretores da 

Companhia de Terras Norte do Paraná. No entanto, a criação do município ocorreu 

cinco anos depois, através do Decreto Estadual n.º 2519, assinado pelo interventor 

Manoel Ribas, em 3 de dezembro de 1934, sendo instalado em 10 de dezembro do 

mesmo ano, data em que se comemora o aniversário da cidade. O primeiro prefeito 

nomeado foi Joaquim Vicente de Castro (PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, 

2019). 

Durante todo o século XX, a cidade floresceu e experimentou um alto 

índice de crescimento populacional e econômico, amparado inicialmente pelo plantio 

e comercialização do café, ganhando a alcunha de “Capital do Café”, neste período. 

A partir dos anos 70, o perfil econômico de Londrina foi se alterando paulatinamente, 

tendo evoluído para um importante e diversificado centro industrial e econômico 

regional, se tornando uma das principais cidades do interior do Brasil. Nesta época, 

ampliou-se a prestação de serviços como educação, sistema de água e esgoto, 

pavimentação, energia elétrica, comunicação e a criação do Parque Arthur Thomas, 

a construção da nova Catedral, Ginásio de Esporte Moringão, entre outras obras 

(CASTELNOU, 1996). 

Na década de 80, o poder público, preocupado com o capital 

comercial, desenvolveu ações que incentivavam o planejamento urbano, tais como a 

retirada da ferrovia do centro, a criação das vias Expressa Norte-Sul e da Avenida 

Leste-Oeste, bem como a instalação do Terminal Urbano de Transporte Coletivo 

(CASTELNOU, 1996). 

Londrina se consolidou como Polo Regional de bens e serviços e se 

tornou a terceira mais importante cidade do Sul do Brasil na década de 90, quando foi 

desenvolvido o primeiro Plano Diretor. Neste período, a cidade apresentava uma 

estrutura voltada para áreas residenciais em praticamente todo seu território, 

destacando a região central em razão do desenvolvimento da construção civil, 

refletida em inúmeros edifícios de padrão médio e alto. A região Norte da cidade, que 
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nas décadas anteriores se enquadrava como região rural, tornou-se a maior área 

residencial da cidade, concentrando conjuntos habitacionais financiados pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH). Progressivamente, Londrina teve um crescimento 

constante, consolidando-se como principal ponto de referência do Norte do Paraná, 

exercendo grande influência e atração regional (CASTELNOU, 1996). 

 Antes da colonização extensiva do Norte do Paraná, havia, entre 

seus habitantes, além dos índios Caingangues, uma população pobre instalada na 

floresta e que já derrubara parte dela para a criação de animais e o plantio de produtos 

agrícolas para sua subsistência. Ao lado de pessoas nessa situação, na década de 

1920, havia proprietários de terras, que já iniciavam a abertura e formação de grandes 

fazendas. Nesse período, Londrina era um espaço pertencente ao município de 

Jataizinho, conhecido como Gleba Três Bocas e ficava no trajeto da ferrovia “Ourinhos 

– Foz do Iguaçu” (PERFIL DE LONDRINA, 2019). 

É importante ressaltar, que segundo Neto (1998, p. 246), na década 

de 40 não havia quase sinais de pobreza em Londrina, mas na década de 50, este 

problema ficou visível com o aparecimento da primeira favela. O processo de 

“favelização” cresceu entre a década de 60 e 70, surgindo o trabalhador volante, os 

chamados “boia-fria”. O café começou a ser substituído por outras lavouras como o 

trigo e a soja.  

Este processo se deu, de acordo com Pozzobon (2006), devido as 

geadas, que castigavam as plantações de café, além da seca, da ferrugem e, também, 

do ataque das pragas. Aliados a isso, houve alterações no mercado do café, causando 

o desemprego, sentido bastante pelos imigrantes que vinham à procura de enriquecer 

na “terra prometida”. Com este panorama surgiram nas décadas de 40 e 50 as 

primeiras entidades e associações filantrópicas para assistir os pobres, destacando-

se o Asilo São Vicente de Paulo (ALVES, 2002). 

Na sequência apresentaremos alguns dados da população idosa de 

Londrina, através de gráficos, tais como: O percentual do número de idosos em 

Londrina, percentual por sexo, por região, por zona urbana e rural. 

 

GRÁFICO 5 – População Idosa em Londrina 
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Fonte :IBGE/2010 

 

Gráfico 6 – Percentual dos idosos de Londrina por sexo 

 

 

Fonte :IBGE/2010 

 

De acordo com os dados do IBGE (2010), 64.389 pessoas idosas 

habitavam em Londrina em 2010, ou seja, 12,71% da população total do município 

tinha 60 anos ou mais. Se levarmos em consideração as projeções do IBGE para o 

ano de 2017, que estima para Londrina uma população de 558.439 habitantes, 

podemos supor que a cidade possui atualmente 71.000 idosos, mantendo-se o 

mesmo percentual de 2010 (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, 

2017, p. 17). 

 

Gráfico 7 – Percentual de Idosos de Londrina por Região 
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Fonte :IBGE/2010 

 

Em relação a concentração da população idosa por território no 

município, o centro é a região com maior número de idosos, com 27%, em segundo 

lugar a Zona Norte, com 21%, em terceiro a região Leste, com 19%, a região Oeste 

com 18% e, por último, a região Sul com 15% desse grupo etário. É importante 

ressaltar que a região Norte pela sua extensão e constante crescimento, vem 

demandando equipamentos públicos para esta parcela de cidadãos. 

 

Gráfico 8 – Percentual dos Idosos por Domicílio Urbano e Rural 
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Fonte :IBGE/2010 

 

Quanto ao percentual dos idosos na área urbana, existe uma 

predominância da população idosa com um percentual de 97% de pessoas desse 

grupo etário que vivem na cidade, enquanto só 3% moram na zona rural. No entanto, 

é necessário pensar no envelhecimento da população na área rural, que demandam 

por serviços de atenção nestes territórios, respeitando as especificidades da região 

rural, para que essas pessoas tenham a garantia do acesso e a continuidade dos 

serviços ofertados. A PNI (2004), art. 3º, inciso IV dispõe que as diferenças 

econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições entre o meio rural 

e o urbano do Brasil, deverão ser observadas pelos poderes públicos e pela sociedade 

em geral, na aplicação desta lei (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS 

IDOSOS, 2017). 

De acordo com os dados do Ministério da Cidadania (MDS) e da 

Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (2017), no que diz respeito à renda, um 

contingente considerável dos idosos são os únicos responsáveis pelo orçamento na 

manutenção da família por meio de sua aposentadoria ou pensão. Atualmente, em 

Londrina, temos 8.175 idosos atendidos pelo Benefício de Prestação Continuada 

(BPC) e 691 idosos do município, estão enquadrados nos índices de extrema pobreza. 

Referente aos índices de instrução e escolaridade dos idosos, dados do IBGE (2010), 

apontam que o analfabetismo atinge, aproximadamente, 16,3% da população idosa 

do município. 

Diante do exposto acima, podemos observar que Londrina 

acompanha a tendência do crescente aumento da população idosa que ocorre 

mundialmente, com 64.389 idosos, segundo o último Censo do IBGE (2010), o que 

representa 12,71% do total da população, um ponto percentual acima da média 

nacional. Nesse sentido, podemos inferir que cabe a toda sociedade de Londrina e 

aos gestores das diversas Políticas Públicas, a responsabilidade de ampliar e 

aperfeiçoar os instrumentos que garantam proteção e qualidade de vida a esta 

população conforme o disposto nos princípios da Política Nacional do Idoso, (2004), 

em seu art. 3º, inciso I, que a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar 

ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo sua na comunidade, defendendo 

sua dignidade, bem-estar e o direito à vida (IBGE, 2010). 
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3.1. b. SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO E SECRETARIA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

IFigura 3: Secretaria Municipal do Idoso 

 

Fonte: Arquivo da SMI 

 

A partir desse momento apresentaremos os dados da Secretaria 

Municipal do Idoso de Londrina, quando foi criada, com qual objetivo, quais ações são 

desenvolvidas por esse órgão. É importante destacar que a Secretaria Municipal do 

Idoso no município de Londrina, embora seja um serviço tipificado na Política de 

Assistência Social, é responsável pela gestão dos serviços das Instituições de Longa 

Permanência Para Idoso (ILPI’s), que seria executada pela Secretaria da Assistência 

Social. Embora as ILPI’s sejam cadastradas tanto na Secretaria Municipal da 

Assistência quanto na Secretaria Municipal do Idoso, como Londrina possui essa 

especificidade, os recursos financeiros para as ILPI’s, são repassadas por esse órgão 

através do Fundo Municipal do Idoso. 

 A Secretaria Municipal do Idoso é um órgão da Prefeitura do 

Município de Londrina instituído pela Lei Municipal 7.995/1999, que foi criada com a 

finalidade específica de desenvolver no âmbito municipal um conjunto integrado de 

ações de natureza pública e da sociedade civil organizada, para o atendimento das 

necessidades primárias e básicas das pessoas idosas (aquelas com 60 anos de idade 

ou mais), de acordo com o que determina a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do 

Idoso e demais leis correlatas, buscando assegurar os direitos dessa população e criar 

condições para a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na 

família e na sociedade. Iniciou suas atividades em 08 de janeiro de 2000, sendo em 
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Londrina a primeira do gênero em todo o território brasileiro (CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DO IDOSO, 2017). 

O principal objetivo da Secretaria Municipal do Idoso é desenvolver 

ações que permitam que esta população envelheça com qualidade de vida, de forma 

digna e com seus direitos fundamentais, individuais e sociais assegurados. Segundo 

a CMDI (2017), o órgão responsável pela regulação de vagas para o encaminhamento 

dos idosos para as ILPIS, do município, é a Secretaria Municipal do Idoso, através de 

Central de Vagas.  

O Projeto Central de Vagas consiste no controle e encaminhamento, 

pela Secretaria Municipal do idoso – Gerência de Atenção à Pessoa Idosa, das vagas 

disponíveis nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIS), conveniadas 

com o município. Este controle é realizado mediante avaliação da equipe que seguem 

critérios técnicos definidos a partir das legislações, Estatuto do Idoso, Política 

Nacional do Idoso, Política Nacional de Assistência Social (CMDI, 2017). 

As instituições do terceiro setor, com registro no Conselho Municipal 

dos Direitos dos Idosos (CMDI), cujas vagas são controladas pela Secretaria 

Municipal do Idoso e que tem um contrato de parceria com a Secretaria são: As Obras 

Assistenciais São Vicente de Paulo de Londrina – Asilo São Vicente de Paulo, 

Sociedade Espírita de Promoção Social: Lar das Vovozinhas Gilda Marconi e Lar dos 

Vovôs e Lar Maria Tereza Vieira (CMDI, 2017). 

Em Londrina, existem também, 8 (oito) ILPI’s particulares, que são 

100% privadas e não atendem os idosos que são encaminhados pela Secretaria 

Municipal do Idoso, mas, que são registradas no CMDI, sendo elas: Casa de Repouso 

Belém, Casa de Abrigo para Idosos Filadélfia, Casa de Repouso Nossa Casa, Centro 

de Apoio Geriátrico, Casa de Repouso Maranata, Saint Germain – Centro de 

Convivência e Apoio Geriátrico, Casa de Repouso Recanto do Idoso, CAPIL e mais 8 

(oito) que não tem registro no CMDI: Casa de Repouso Gedalis, Casa de Repouso 

Lago Parque, Casa de Repouso Colibri, Casa de Repouso Recanto do Lago, Casa de 

Repouso Longevità, Casa de Repouso Santa Mônica (Matriz), Casa de Repouso 

Santa Mônica (Filial) e casa de Repouso Irmãos Pereira (DOCUMENTO FORNECIDO 

PELA SMI, 2019). 

Segundo o que consta no documento, o registro no CMDI é obrigatório 

por Lei, conforme artigo 48º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): 
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Art. 48 – As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção 
das próprias unidades, observadas as normas de planejamento e execução 
emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso (PNI), 
conforme a Lei nº 8.842, de 1994. 
Parágrafo Único – As entidades governamentais e não-governamentais de 
assistência ao idoso, ficam sujeitas à inscrição de seus programas, junto ao 
órgão competente da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal da Pessoa 
Idosa, e, em sua falta, junto ao Conselho Estadual ou Nacional da Pessoa 
Idosa, especificando os regimes de atendimento, observados os seguintes 
requisitos: 
I – oferecer instalações físicas em condições adequadas de habilidade, 
higiene, salubridade e segurança; 
II – apresentar objetivos estatuários e plano de trabalho compatíveis com os 
princípios desta Lei; 
III – estar regularmente constituída; 
IV – demonstrar idoneidade de seus dirigentes (ESTATUTO DO IDOSO, 
2003, p. 31-32). 
 

No entanto, no documento disponibilizado pela Secretaria Municipal 

do Idoso (Relação de Instituições de Longa Permanência Para idosos), podemos 

constatar que oito instituições não tem registro no Conselho Municipal dos Direitos do 

Idoso (CMDI). 

Referente a essa questão, a Gerente de Planejamento e Gestão da 

Secretaria Municipal do Idoso nos relatou que atualmente que são 04 (quatro) 

instituições que estão sem registro. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso 

(CMDI), ao fiscalizar as instituições e constatar algum tipo de irregularidade, no caso 

específico, a obrigatoriedade do registro, notificam a entidade e cobram para que seja 

providenciado. No entanto, há aquelas que descumprem esta obrigatoriedade e outras 

que ao vencer esse registro, não renovam. Quando isso ocorre a SMI notifica o 

Ministério Público que primeiramente instaura o procedimento, pedindo ao órgão 

fiscalizador que façam a visita na entidade, e comprovado a irregularidade, emite um 

relatório para o Ministério. O MP envia um inquérito para a Promotoria do Idoso para 

que sejam averiguadas e se comprovadas o descumprimento, as instituições sofrem 

as penas da lei. 

A Secretaria Municipal do Idoso realiza em parceria com o Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), o monitoramento e avaliação das ILPIS 

públicas e privadas, garantindo o cumprimento das diretrizes da política de 

atendimento à pessoa idosa, bem como das legislações e normativas locais e Estatuto 

do Idoso. Para isso, desenvolve as seguintes estratégias de ação: 

 

Conhecer as principais dificuldades no atendimento à pessoa idosa inserida 
nas ILPIS, para diagnosticar e propor ações resolutivas, garantindo a 
melhoria e qualidade no atendimento; Acompanhamento e visitas 
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sistematizadas; 
 Visitas para averiguação de denúncias sobre instituições irregulares e/ou 
clandestinas em parceria com a Vigilância Sanitária e Ministério Público – 
Promotoria do Idoso;- Reuniões de orientação junto à equipe das ILPIS; 
Elaboração de pareceres e laudos técnicos ao CMDI que direcionem a 
discussão de políticas, programas e projetos;- Fiscalização das ILPIS 
particulares em parceria com o CMDI (SECRETARIA MUNICIPAL DO 
IDOSO, 2019, p. 7). 
 
 

É relevante destacar que as instituições conveniadas com a Prefeitura 

Municipal são fiscalizadas, monitoradas e avaliadas a cada dois anos, ou, quando 

recebem uma denúncia e são designadas para averiguar. A assistente social da 

Secretaria Municipal do Idoso foi nomeada para realizar esse monitoramento e 

avaliação. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) fiscaliza, monitora e 

avalia a qualquer momento. 

 

Figura 4. Secretaria Municipal de Assistência Social 

 

 

          Fonte: paiquer.com.br, 2019  

 

Segundo documento (Gerência de Gestão de Convênios), cedido pela 

Secretaria Municipal do Idoso, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), 

executa a “Política de Assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. É uma 
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Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizado através de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades sociais”.Com a aprovação da Lei Orgânica 

da Assistência Social, Lei Federal nº 8742, de 07 de dezembro de 1993, a Secretaria 

passou a orientar suas ações pelos preceitos e diretrizes dessa nova Lei (GERÊNCIA 

DE GESTÃO DE CONVÊNIOS). 

Até o final de 1992, o trabalho da Assistência Social no município de 

Londrina, foi desenvolvido por entidades sociais e por um Departamento de Serviço 

Social, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social. 

A Secretaria Municipal, então chamada de Ação Social, foi criada pela 

Lei Municipal nº 4.910, de 26 de dezembro de 1991. Sua implantação ocorreu em 

janeiro de 1993 e sua Regulamentação no mês de março do mesmo ano.No ano de 

1997, através de nova reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Londrina, a 

Secretaria Municipal de Assistência Social, teve nova alteração de sua organização, 

o que consta na Lei nº 7.302/97. 

De acordo com o documento, em 2004, a partir das diretrizes da 

Política Nacional da Assistência Social, de sua gestão na perspectiva do Sistema 

Único de Assistência Social (SUAS) e das discussões da Norma Operacional Básica 

(NOB), houve a alteração da legislação municipal, com vistas a garantir as seguintes 

seguranças: Segurança da sobrevivência (de rendimento e autonomia); de acolhida; 

de convívio ou vivência familiar, por meio de Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial. 

Referente a relação que o órgão gestor da Política de Assistência 

Social estabelece com a rede não governamental para prestação de serviços sócio 

assistenciais, é celebrada através do Termo de Cooperação Técnica e Financeira. 

Este termo regula a prestação de um serviço público sob mútua responsabilidade 

estabelecida entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e uma organização 

sem fins lucrativos.  

- Deliberação e publicação da proposta de critério de financiamento da rede 
pelo Conselho Municipal de Assistência Social. 
 – Apresentação do projeto e plano de aplicação pela entidade em 
conformidade ao critério especificado pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social; 
 – Aprovação dos projetos e emissão da resolução pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social, após análise das proposições apresentadas, das 
prestações de contas do ano anterior, apresentados pelas entidades 
conveniadas, do laudo técnico emitido pelo (a)s técnico (a)a responsáveis 
pelo Monitoramento e Avaliação; 
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 – Elaboração dos Termos de Cooperação Técnica e Financeira em 
conformidade a legislação vigente estruturando processos por entidade, após 
aprovação da Procuradoria Jurídica do município (GERÊNCIA DE GESTÃO 
DE CONVÊNIOS. 2019, p. 1). 
 

 

Quanto a gestão de um serviço socioassistencial em parceria com 

uma organização social sem fins lucrativos, deve além de ser formalizada através de 

uma relação administrativa de conveniamento, mediante deliberação do Conselho 

Municipal de Assistência Social: 

 

afiançar a precedência do caráter público de ação como direito do cidadão e 
dever de Estado; manter a responsabilidade pela qualidade e quantidade do 
resultado a ser alcançado como dever do Estado; preencher os instrumentos 
específicos e apresentar os documentos e comprovantes necessários para o 
conveniamento (GERÊNCIA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, 2019, p. 1). 
 

No que diz respeito a verificação do cumprimento do objeto dos 

convênios é realizada através de visitas nas unidades, para coleta de informações e 

orientação quanto às atividades desenvolvidas junto aos usuários e gestão dos 

serviços, reuniões com técnicos e dirigentes das entidades socioassistenciais e 

análise de documentos. 

Em relação à parceira, a Secretaria Municipal de Assistência Social 

pública um edital de chamamento público, visando à seleção de propostas das 

organizações da sociedade civil interessadas na celebração de Termo de 

Colaboração que tem por objetivo a permissão do patrocínio da administração pública 

municipal para a realização de atividades e projetos socioassistenciais da Proteção 

Social Básica e da Proteção Social Especial, para o atendimento ininterrupto e gratuito 

à população que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social 

no perímetro do Município de Londrina e seus Distritos nas categorias Serviço de 

Convivência e fortalecimento de Vínculos e Serviço de Acolhimento Institucional de 

Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI) (SMAS, 2019). 

No próximo tópico dissertaremos sobre como se sucedeu a pesquisa 

de campo na Secretaria Municipal do Idoso e nas 03 (três) ILPI’s, apresentado os 

dados coletados na entrevista. 
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4. III PESQUISA DE CAMPO: ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E 

CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA 

IDOSOS EM LONDRINA 

 

Apresentamos, nesse momento, a forma como foi feita a pesquisa de 

campo na Secretaria Municipal do Idoso e nas Instituições de Longa Permanência 

Para Idosos (ILPI’s), em Londrina, que recebem financiamento público. Para 

explicitarmos como são realizados o processo de encaminhamento, o acolhimento, as 

parcerias e o repasse dos recursos para as instituições, a coleta de dados foi realizada 

em três momentos, com diferentes sujeitos.  

No primeiro momento, através de contatos telefônicos com a Gerente 

da Central de Vagas e com a Assistente Social da Secretaria Municipal do Idoso, 

solicitamos um agendamento para uma entrevista, onde através de um roteiro de 

perguntas (APÊNDICE I) foi possível conhecer como se operacionaliza e se organiza 

o encaminhamento dos idosos para as Instituições de Longa Permanência para Idoso 

(ILPI’s). 

Em um segundo momento, também via contato telefônico, solicitamos 

um agendamento para realizar a entrevista com a Diretora Administrativa e Financeira, 

visto que a questão 7 (sete) (APÊNDICE 2), que se refere à origem dos recursos para 

o financiamento das ILPI’s e o repasse para as instituições é realizado por ela. A 

Diretora, devido as suas inúmeras atribuições e impossibilidade de agendar um 

horário para nos receber se colocou à disposição para responder as questões e enviar 

por e-mail. O qual recebemos em 23/07/2019.  

Em seguida, solicitamos via contato telefônico, um agendamento com 

a Gerente de Planejamento e Gestão, responsável pelos trâmites para estabelecer as 

parcerias das ILPI’s com a Secretaria Municipal do Idoso, para responder à questão 

10 (dez) da entrevista que diz respeito à inscrição das instituições no Conselho 

Municipal de Assistência Social e como se estabelece o convênio, a fiscalização e o 

monitoramento deste serviço. A entrevista foi agendada para o dia 24/07/2019.  

Em um terceiro momento, adotamos o mesmo procedimento de 

pesquisa para as Assistentes Sociais das três Instituições. Na ILPI 1, o roteiro com 

perguntas foi enviado por e-mail. Na ILPI 2, parte da entrevista foi realizada no dia 07 

de agosto de 2019, e no dia 08/10/2019, com acesso às fichas dos idosos, fizéssemos 
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a coleta dos dados.  

Na ILPI 3, a profissional do Serviço Social solicitou que enviássemos 

às perguntas via por e-mail. Recebemos a devolutiva no dia 24/09/2019. Ressaltamos 

que todas as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para a gravação da entrevista e autorização dos dados para a pesquisa. 

Salientamos, também, que a Secretaria Municipal do Idoso 

disponibilizou alguns documentos tais como: Ficha de Pontuação – Indicadores de 

Vulnerabilidade (ANEXO 1), Ficha de avaliação do Grau de Dependência do Idoso 

(ANEXO 2), Ficha de Avaliação da Sobrecarga do Cuidador (ANEXO 3), Ficha de 

Solicitação de Atendimento para a Secretaria Municipal do Idoso/Gerência de Atenção 

à Pessoa Idosa (ANEXO 4), Listagem de Instituições de Longa Permanência Para 

Idosos em Londrina (ANEXO 5), que foram utilizadas para compor o tópico 3.1.b., 

Ficha de celebração de Convênio  (Gerência de Gestão de Convênios) (ANEXO 6), 

utilizada para compor o tópico 3.1.b, o Termo de Colaboração (Termo de 

Colaboração/Secretaria Municipal do Idoso ANEXO 7), Relatório Anual de 

Atividades/Plano de Trabalho do Asilo São Vicente de Paulo (ANEXO 8), do Albergue 

“Raul Faria Carneiro” Lar dos Vovôs e Lar das Vovozinhas “Gilda Marconi (ANEXO 9) 

e do Lar Maria Tereza Vieira de Londrina (ANEXO 10).  

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ENTREVISTADAS 

 

Para caracterizar as entrevistadas da Secretaria Municipal do Idoso e 

as assistentes sociais das Instituições de Longa Permanência Para Idosos, 

utilizaremos os dados coletados através da entrevista. 

 

QUADRO 1. SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO 

ENTREVISTADA FORMAÇÃO/CARGO TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA SMI 

FORMA DE 

CONTRATO 

Gerente da Central de 

Vagas da SMI 

Assistente 

Social/Gerência de 

Atenção à Pessoa Idosa 

25 anos na SMI e 6 

meses no atual 

cargo 

Concurso 

Público - CLT 

Assistente Social Assistente Social/ Setor 

Social 

15 anos Concurso 

Público - CLT 

Diretora Administrativa 

e Financeira 

Administração de 

Empresas e pós em 

 

06 anos 

Concurso 

Público - CLT 
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Gestão pública/ Diretora 

Administrativa e 

Financeira 

Gerente de 

Planejamento e Gestão 

Relações Públicas e 

Direito/Gerente de 

Planejamento e Gestão 

 

15 anos 

 

Concurso 

Público - CLT 

 Fonte: Dados sistematizados pela autora através da pesquisa documental, 2019. 

 

Esses dados foram coletados, posteriormente por entendermos a 

relevância de conhecermos quais os cargos que as entrevistadas ocupam e há quanto 

tempo estão desempenhando essa função. 

 

QUADRO 2. ASSISTENTE SOCIAL DAS ILPI’s 

ENTREVISTADA FORMAÇÃO/ATUAÇÃO TEMPO DE 

ATUAÇÃO NA ILPI 

FORMA DE 

CONTRATO 

Assistente Social da 

ILPI 1 

Serviço Social e Pós-

Graduação em Saúde Pública 

com Ênfase no Programa de 

Saúde da Família (PSF) 

5anos e 6 meses CLT 

Assistente Social da 

ILPI 2 

Serviço Social e Pós-

Graduação em 

Instrumentalidade do Serviço 

Social 

05 meses CLT 

Assistente Social da 

ILPI 3 

Graduação em Serviço Social 03 meses CLT 

Fonte: Dados sistematizados pela autora através da pesquisa documental, 2019. 

 

4.1.2.  CARACTERIZAÇÃO DAS ILPI’s E DO PÚBLICO ATENDIDO 

A partir desse momento caracterizaremos as Instituições de Longa 

Permanência Para Idoso (ILPI), para alcançarmos os objetivos específicos propostos 

na pesquisa. Para isso, utilizaremos os dados coletados nas entrevistas com a 

Gerente da Central de Vagas, Assistente Social, Diretora Administrativa e Financeira 

e a Gerente de Planejamento e Gestão da Secretaria Municipal do Idoso, de acordo 

com o apontado no item 4 (coleta de dados) e, com as Assistentes Sociais das ILPI’s 

1, 2 E 3.  

Utilizaremos, os documentos que nos foram concedidos pela 

Secretaria Municipal do Idoso, no que se refere ao Relatório Anual de Atividades (esse 
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Relatório são as atividades desenvolvidas no ano anterior) e Plano de Trabalho de 

2019 (atividades que serão desenvolvidas no ano), das três entidades, imprescindível 

para que sejam estabelecidos a relação de convênios entre as ILPI’s e a Prefeitura 

Municipal de Londrina. 

 Destacamos que as assistentes sociais das ILP’s 1 e 2, 

disponibilizaram o Plano de Trabalho enviados para a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, para o convênio e captação de recursos, que empregaremos nesta 

pesquisa. 

O item 4.2 será dividido em três grandes eixos: 

No eixo 1, explicitaremos as características das ILPI’s, a natureza, ano 

de criação, entidade mantenedora, objetivo do serviço, o público alvo, composição da 

equipe, forma de contrato, quando foi fundada, qual o número de vagas públicas e 

privadas, quantos idosos do sexo masculino e do sexo feminino, qual a etnia (cor/raça) 

desses idosos, renda, grau de dependência, possuem família ou não, qual o dia e 

horário de visitas e se os idosos recebem visitas de familiares e/ou outros ou não. 

Abordaremos, também, como se estabelecem as parcerias entre as 

ILPI’s, a Secretaria Municipal do Idoso e a Secretaria Municipal de Assistência Social 

para o financiamento e recebimento dos recursos. 

No eixo 2 abordaremos como este serviço está organizado, como ele 

está operacionalizado, como se dá o processo de institucionalização pela Secretaria 

Municipal do Idoso. Ou seja, como se dá o fluxo, o protocolo e os critérios utilizados 

para que os idosos sejam encaminhados para o acolhimento nas ILPI’s.  

No eixo 3 apresentaremos, a partir da pesquisa de campo, do cargo 

que cada sujeito da pesquisa ocupa e participa do processo, quais são os limites, as 

potencialidades desse serviço e de que forma a institucionalização pode contribuir 

para a defesa e afirmação dos direitos da pessoa idosa. 

 

4.1.3.  OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO VICENTE DE PAULO 

 

Figura 5 – Abrigo São Vicente de Paulo 
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Fonte: g.1.globo.com, 2019 

 

O Asilo São Vicente de Paulo, situado na avenida Madre Leônia Milito, 

Jardim Bela Suíça, em Londrina, iniciou suas atividades há 58 anos, no dia 

27/09/1960, quando havia apenas uma sequência de casas simples, chamada de Vila 

Vicentina. Recebiam todas as pessoas que precisavam de ajuda, sem distinção de 

faixa etária. A maior procura era de pessoas que tinham algum tipo de 

comprometimento, mental ou motor e que não tinham famílias. 

 Com o passar do tempo, a entidade começou a qualificar o 

atendimento e passou a atender especificamente os idosos. Em 2003, com a 

promulgação do Estatuto do Idoso e crescente demanda de idosos na cidade, a 

entidade profissionalizou o trabalho e, atualmente é uma Instituição de Longa 

Permanência para Idosos (Oliveira, 2018). 

 

4.1.4. Lar Maria Tereza Viera 

 

Figura 6 – Lar Maria Tereza Vieira 
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Fonte larmariatereza.com.br, 2019 

 

O Lar Maria Tereza Vieira de Londrina foi fundado em 13 de março de 

1988 e é mantida pela Igreja Presbiteriana Independente de Londrina (SCIENCE 

MAGAZINE, 2010). 

 

4.1.5. Sociedade Espírita de Promoção Social – Albergue “Raul Faria Carneiro” 

Lar dos Vovôs e Lar das Vovozinhas “Gilda Marconi” 

 

Figura 7 – Lar dos Vovôs e Lar das Vovozinhas “Gilda Marconi” 

 

 

Fonte: lardosvovos.com.br, 2019 
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O Lar dos Vovôs é uma das instituições pioneiras de Londrina. Foi 

fundado em 1953, com o objetivo inicial de dar suporte as famílias que estivessem 

mudando para a cidade e pessoas que buscavam alguma oportunidade de emprego, 

ou, algum tipo de atendimento. Era o então Albergue, que oferecia hospedagem, 

vestuário, alimentação e higiene para as pessoas. 

A partir de 2006, a entidade filantrópica deixou de atender pessoas 

carentes em trânsito pela cidade, voltando-se para o atendimento permanente de 

homens na terceira idade, ou seja, a assistência deixou de ser apenas no período 

noturno para ser em tempo integral. 

O Lar das Vovozinhas Gilda Marconi, também administrado pela 

Sociedade Espírita de Promoção Social (SEPS), funciona em Londrina desde 1959, 

prestando atendimento em regime de abrigo integral à pessoa idosa do sexo feminino. 

Atualmente os dois lares atuam juntos em uma mesma unidade (SEPS, 2017). 

 

4.2  Eixo 1 – CARACTERÍSTICAS DAS ILPIS (1, 2 e 3) E DOS IDOSOS 

ATENDIDOS 

 

Baseado em informações da assistente social da ILPIS 1, coletado na 

pesquisa de campo, apresentaremos neste eixo, em formato de quadros, a natureza, 

ano de criação, entidade mantenedora, objetivo do serviço, o perfil dos idosos 

institucionalizados (público alvo), número de idosos atendidos, o sexo, quantas são 

as vagas públicas e privadas, grau de instrução, etnia (cor/raça), renda, grau de 

dependência, se possuem famílias ou não, qual o dia e horário de visitas, se recebem 

visitas ou não. 

Descreveremos, também, como se estabelecem as parcerias entre as 

ILPI’s 1, 2 e 3, com a Prefeitura Municipal de Londrina, para que recebam 

financiamento do município e o repasse dos recursos através da Secretaria Municipal 

do Idoso e da Secretaria Municipal da Assistência Social. Para atender esse objetivo, 

utilizaremos as entrevistas e os documentos disponibilizados. 

 

 QUADRO 3 – Instituição, Ano de Criação, Entidade Mantenedora e Missão/Objetivos 

das ILPI’s 
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INSTITUIÇÃO NATUREZA ANO DE 

CRIAÇÃO 

ENTIDADE 

MANTENEDORA 

OBJETIVO DO 

SERVIÇO 

PÚBLICO 

ALVO 

ILPI 1 Organização 

não 

Governamental 

sem fins 

lucrativos 

Filantrópica e 

Privada 

 

27/09/1960 

“Obras Assistenciais 

São Vicente de Paulo 

Londrina” 

Prestar atendimento 

integral a idosos, de 

ambos os sexos, em 

situação de 

vulnerabilidade social, 

provenientes de 

Londrina, buscando 

com eles o 

reconhecimento dos 

seus direitos de 

cidadão, 

reconhecendo neles, a 

imagem de filho 

amado de Deus. 

Idosos com 60 

anos ou mais, 

de ambos os 

sexos,  

ILPI 2 Organização da 

Sociedade Civil 

Filantrópica e 

Privada 

13/03/1988 Igreja Presbiteriana 

Independente de 

Londrina 

Desenvolver ações de 

forma a assegurar ao 

idoso a efetivação dos 

seus direitos: direito à 

vida, saúde, 

alimentação, 

educação, cultura, 

esporte, lazer, 

cidadania, liberdade, 

dignidade e respeito. 

Idosos com 60 

anos ou mais, 

de ambos os 

sexos, em 

situação de 

vulnerabilidade 

e risco pessoal 

e/ou social. 

ILPI 3 Organização da 

Sociedade Civil 

Filantrópica e 

Privada 

11/05/1953 – 

Lar 

Dos Vovôs e 

1959 – Lar das 

Vovozinhas 

Associação 

Londrinense de 

Assistência (ALA) 

Prestar atendimento 

em regime de abrigo 

integral à pessoa com 

60 anos ou mais, 

propiciar condições de 

moradia digna e 

saudável. 

Idosos com 60 

anos ou mais, 

de ambos os 

sexos, em 

situação de 

vulnerabilidade 

pessoal e 

social. 

 

 

 Fonte: Dados sistematizados pela autora através da pesquisa documental, 2019. 

 



58 

No que se refere a natureza da instituição, é importante destacar que, 

segundo a assistente social do Asilo São Vicente de Paulo, a instituição, ofertava 100 

vagas públicas, porém, em 2019, foram ampliadas mais 5 metas, totalizando 105 

metas atendidas que recebem os recursos financeiros da Prefeitura Municipal de 

Londrina que são repassados através da Secretaria Municipal do Idoso. A partir de 

2016, passou a ofertar 10 (dez) vagas particulares para idosos totalmente 

independentes na ala 2 da instituição.  

No entanto, até a data da entrevista não havia nenhum idoso 

ocupando essas vagas. A assistente social, pontuou que isso ocorre porque a maior 

procura são para as vagas de idosos dependentes, ou, com algum tipo de 

dependência, que seriam alojados na ala 1. Porém, essa ala já está operando com a 

sua capacidade máxima de atendimento. 

De acordo com os dados do Censo Demográfico IBGE (2010), 45,6 

milhões de brasileiros, que representa 23,9% da população, tem, pelo menos, algum 

tipo de deficiência, quais sejam: visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Os 

dados demonstram ainda, que elas incidem em maior quantidade as pessoas com 65 

anos ou mais, representando 67,7% dos idosos, ou seja, cerca de 9,5 milhões de 

pessoas de idosos possuem algum tipo de deficiência. A deficiência visual é a mais 

comum, atingindo em 2010, 35,8 milhões de pessoas, na sequência a deficiência 

motora, 13,3 milhões, a auditiva, 9,7 milhões e a mental e/ou intelectual, 2,6 milhões 

de pessoas. 

Dados do IBGE (2010), indicam que em Londrina, 37,8 milhões de 

pessoas com 60 anos de idade ou mais, possuem algum tipo de deficiência. Isso 

significa 22,6% do total da população londrinense. 

Analisando esses dados podemos inferir que o envelhecimento, 

causa o processo degenerativo do organismo das pessoas que geralmente traz algum 

tipo de limitação, seja ela perda gradual da acuidade visual e auditiva, seja a 

capacidade motora do indivíduo. 

Caracterizaremos a partir desse momento, o perfil dos idosos 

institucionalizados, classificados por: sexo, cor, escolaridade, renda,  

 

QUADRO 4 – Número de Idosos Atendidos, Sexo, Ofertas/Vagas Públicas/Vagas 

Privadas 
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INSTITUIÇÃ

O 

NÚMERO 

DE IDOSOS 

ATENDIDO

S 

MASCULIN

O 

FEMININ

O 

OFERTA/VAGA

S PÚBLICAS 

OFERTA/VAGA

S PRIVADAS 

ILPI 1 94 60 34 105 10  

ILPI 2 70 08 62 33 (04 M, 29 F)  37  

ILPI 3 70 36 34 62 (36 M, 26 F) 08 

Fonte: Dados sistematizados pela autora através da pesquisa documental, 2019. 

 

Analisando o quadro 4, podemos afirmar que na ILPI 1, no total de 

vagas ocupadas, há uma predominância de idosos do sexo masculino, com 63,8% e 

36,2% mulheres. Na ILPI 2, na soma total dos idosos institucionalizados, tanto em 

vagas públicas quanto privadas, 88,6% são mulheres e 11,4% são homens. Na soma 

dos idosos que ocupam as vagas públicas, 12,1% são do sexo masculino e 87,9% 

são do sexo feminino. Nessa instituição podemos notar que há uma discrepância entre 

o número de mulheres idosas atendidas tanto na soma total dos idosos atendidos 

quanto os que ocupam vagas públicas. Já na ILPI 3, na soma total, 51,4% são homens 

e 48,6% são mulheres. Nas vagas públicas, 58% são do sexo masculino e 42% são 

do sexo feminino. 

 Se levarmos em consideração a soma total de homens e mulheres 

atendidos nas três ILPI’s, podemos inferir que o número de mulheres 

institucionalizadas é superior ao dos homens, com 55,6% e do sexo masculino, 44,4%. 

A predominância do sexo feminino, institucionalizadas, confirmam os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), indicando que as 

mulheres representam 55,7% da população de idosos no Brasil. Os dados apontam, 

também, que é possível assegurar que proporcionalmente o número de idosos do 

sexo feminino, institucionalizadas sejam maiores ainda, pelo fato de apresentarem 

uma maior probabilidade de ficarem viúvas e em situação socioeconômica 

desfavorável, podendo predispor a institucionalização. 

As pesquisas indicam ainda que o percentual de mulheres que 

estavam abrigadas em ILPI’s no Brasil, eram de 57,3% enquanto que a dos homens 

eram de 42,7% (IBGE, 2013). 

Portanto, podemos inferir que os percentuais encontrados nas três 

ILPI’s de Londrina, apontando a predominância de idosos do sexo feminino e os dados 

do IBGE (2013) acima, estão em consonância, também, com estudo de Schneider e 
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colaboradores (2009), na cidade de Nova York, Estados Unidos, em que a população 

que vivia em ILPI (Seniors Centers), que apontou que dos idosos institucionalizados, 

71% era predominantemente feminina. De acordo com o autor, isso se justifica pelo 

fato de haver menor taxa de mortalidade feminina, o que corrobora para que a maior 

parte da população idosa seja mulheres e isso aumenta paulatinamente com a idade, 

caracterizando o fenômeno descrito como “feminização1 da velhice” (predomínio de 

mulheres na população idosa). 

Essa superioridade feminina nas instituições pode ser explicada, 

também, através de dados estatísticos que indicam que tanto a nível mundial quanto 

nacional, o número de mulheres é superior à dos homens devido a uma menor taxa 

de mortalidade feminina, visto que elas possuem uma maior proteção cardiovascular 

resultantes dos hormônios femininos, hábitos mais saudáveis e, maior frequência em 

consultas médicas, permitindo a identificação e o tratamento de possíveis doenças. 

(IPEA, 2008). 

  

QUADRO 5 – Cor/raça, Escolaridade, Renda 

 

INSTITUIÇÃO COR/RAÇA GRAU DE INSTRUÇÃO RENDA 

ILPI 1 Brancos – 60 

 Negros – 24 

Pardos – 7 

 Amarelo – 3 

 47 sem escolaridade. 

 45 com ensino 

fundamental incompleto 

1 ensino médio completo 

1 ensino superior 

completo. 

 39 – Aposentadoria (1 salário-

mínimo)  

 51-BPC 

 3 – Pensão por morte (não foi 

especificado o valor) 

 1 – Não possuem nenhum tipo 

de renda 

ILPI 2 Brancos – 15 
Negros – 6 
Pardos – 09 
Amarelo – 03 
 

Não tem dados registrados 
nos contratos 

17 – Aposentadoria (1 salário-
mínimo) 
14 – BPC 
1-Bolsa Família 
1 – Aposentadoria suspensa2  

 
1 A estimativa da ONU para 2040 aponta um número de 23,99 milhões de homens e 30,19 milhões de 
mulheres, uma diferença de 6,2 milhões de mulheres em relação à população idosa masculina. A razão 
de sexo deve cair para 79 homens para cada 100 mulheres entre a população idosa. Ou seja, nos 
próximos anos vai crescer o excedente de mulheres em cada grupo etário do topo da pirâmide. Este 
processo é conhecido como “feminização do envelhecimento”. Disponível 
em<https://www.portaldoenvelhecimento.com.br/feminizacao-do-envelhecimento-populacional-no-
brasil/> acesso em 20/11/2019 
2 Existem situações previstas na legislação previdenciária que permitem ao INSS suspender o 
pagamento do benefício temporariamente. São elas: a não apresentação do beneficiário inválido para 
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ILPI 3 Brancos – 44 

Negros – 08 

Pardos 10 

41 – sem escolaridade 

21 – Alfabetizados 

33 – Aposentadorias 

27 – BPC 

02 – Não possuem nenhum 

tipo de renda 

  Fonte: Dados sistematizados pela autora através de pesquisa documental, 2019 

 

No que se refere a cor/raça, analisando o quadro 5, podemos apontar 

que na ILPI 1, 66,7% são brancos, 22,2% são negros, 8,9% são pardos e 2,2% são 

amarelos. Na ILPI 2, 45,5% brancos, 18,2% negros, 27,3% pardos e 9% amarelos. Já 

na ILPI 3, 71% são brancos, 13% negros e 16% são pardos. Somando as três ILPI’s, 

63% são brancos, 20,1% são negros, 13,8% são pardos e 3,1% são amarelos. 

A predominância de idosos da cor branca nas instituições evidenciam 

as relações inter-raciais que se encontram no Brasil. Refletem ainda, as 

características gerais da população brasileira em que a maioria se auto declaram 

brancas. 

Quanto ao grau de escolaridade, na ILPI 1, 50% dos idosos não tem 

instrução nenhuma, 48%, tem o ensino fundamental incompleto, 1% o ensino médio 

completo e 1% cursou o superior completo. A assistente social da ILPI 2, pontuou que 

como o grau de escolaridade não é relevante para o acolhimento dos idosos, esses 

dados não são registrados nos cadastros. Na ILPI 3, 66,1% dos idosos são 

analfabetos e 33,9% são alfabetizados. Na soma total das ILPI’s 1 e 3, encontramos 

56,4% idosos sem alfabetização, 42,4% com algum grau de escolaridade, 0,6% com 

ensino médio completo e 0,6% com superior completo. 

Os dados encontrados nas ILPI’s de Londrina, estão em consonância 

com as pesquisas realizadas em algumas cidades dos Estados de São Paulo, Rio 

Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Distrito Federal (Aires et al., 2009; Araújo & 

Ceolim, 2007; Araújo et al., 2008; Davim et. al., 2004; Duarte & Santos, 2004; Nunes 

et. al., 2010; Pavan et al., 2008; Yamamoto & Diogo, 2022), que indicam o baixo nível 

de escolaridade em todas as instituições pesquisadas. 

Tendo como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de 

 
a realização do exame médico-pericial periódico pelo INSS, a ausência de defesa do beneficiário, 
quando notificado pelo INSS em casos de suspeita de irregularidade na concessão ou manutenção de 
benefício, a não-comprovação, no prazo estipulado na lei, de cumprimento de pena privativa de 
liberdade para fins de recebimento de auxílio-reclusão. 
Assim, nos casos em que o benefício for suspenso, o beneficiário deve procurar uma agência do INSS 
para regularizar a situação. Disponível em 
<https://www.jurisway.org.br/v2/drops1.asp?iddrops=339&pagina=1> acesso em 20/11/2019 
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Domicílios Contínua (PNAD), 2016, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), divulga que o analfabetismo, no Brasil, atinge 11,8 milhões de pessoas, o que 

representa 7,2% da população com 15 anos ou mais. Na faixa etária de 60 anos ou 

mais essa taxa é quase três vezes maior, atingindo 24%. 

Santos, Lopes e Neri (2007), em seus estudos Escolaridade, raça e 

etnia: elementos de exclusão social de idosos, apontam que: 

 

A frequência mais alta de ascendentes brancos entre idosos, permite 
suspeitar – e somente suspeitar – da ocorrência de um processo de 
seleção em que eles seriam relativamente mais numerosos do que 
os demais grupos raciais por causa das condições sociais (SANTOS, 
LOPES e NERI, 2007, p. 72). 
 
 

Os autores pontuam, também, que os idosos antigamente não tinham 

a obrigatoriedade de frequentar uma escola, especialmente as mulheres que não 

eram incentivadas a estudar e sim preparadas para casar. Quanto aos homens, o 

mercado de trabalho era menos exigente e eles começavam a trabalhar a partir dos 

14 anos, implicando na maioria das vezes, a evasão escolar (SANTOS, LOPES e 

NERI, 2007). 

Em Londrina, de acordo com os dados do IBGE (2010), os idosos com 

60 anos ou mais que são analfabetos, ou, que cursaram o ensino fundamental 

incompleto, de acordo com a cor ou raça, 30.176 (68,2%) são brancos, 2.347 (5.3%) 

negras, 9.489 (21,5%) pardas e 2.194 (5%) amarelas, totalizando 44.206 idosos 

analfabetos ou fundamental incompleto. Quanto aos idosos com ensino médio 

completo e superior incompleto totalizam 7825, desse total, 83,12% brancos, 0,18% 

negros, 7,3% pardos e 9.4% amarelos. No que se refere aos idosos que cursaram o 

superior completo são 6.152, sendo desse total, 83.7% brancos, 0,6% negros, 3,7% 

pardos e 12% são amarelos. 

Analisando esses dados podemos afirmar que Londrina acompanha 

a tendência nacional no que se refere ao nível de instrução de acordo com a raça. Os 

negros têm muito menos chances de frequentar uma escola devido ao racismo 

estrutural presente ainda na sociedade. Pessoas de cor negra e pardas, a maioria 

moradores da periferia, encontram grandes dificuldades em acessar a educação 

formal (IBGE, 2010). 

O conhecimento desses dados é importante para orientar as políticas 

sociais no sentido de afirmar os direitos sociais. Os governantes devem planejar e 
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implementar as políticas sociais levando em consideração as desigualdades sociais 

existentes no país para possibilitar que todas as pessoas possam ter acesso à 

educação. 

No que se refere a renda, os idosos institucionalizados nas ILPI’s 1, 2 

e 3, 47,1% recebem aposentadora de 01 (um) salário-mínimo, 48,7% o Benefício da 

Prestação Continuada ((BPC), 1,6% recebem pensão por morte do cônjuge, cujo valor 

não foi especificado, 0,5% são beneficiários do Programa Bolsa Família, 1,6% não 

recebe nenhum tipo de renda devido a renda per capita familiar ultrapassaram ¼ do 

salário-mínimo e 0,5% está com o benefício suspenso. 

Podemos apontar que os resultados apresentados estão em 

consonância com a pesquisa do IPARDES (2008), sobre as ILPI’s no Paraná, que diz 

respeito a condição de renda.  Os dados revelam que 83% dos idosos que alegaram 

possuir uma renda, 74% recebem no máximo até 01 (um) salário-mínimo, procedente, 

em sua maioria, do Benefício da Prestação Continuada (BPC).  

Em concordância com os dados do IPARDES (2008), dados do IBGE, 

afirmam que a renda média do idoso é baixa, representada por um salário-mínimo, 

proveniente principalmente da aposentadoria e/ou pensão. Os dados da população 

brasileira também apontam nessa direção, pois segundo o IBGE (2003), 

aproximadamente 45% dos idosos tinham rendimento inferior a um salário-mínimo. 

Pode-se inferir de acordo com os dados apontados acima que a 

maioria dos idosos institucionalizados recebem o Benefício da Prestação Continuada 

(BPC). Essa condição se faz presente considerando que esses idosos não 

contribuíram ao longo da vida laborativa com a previdência social, que é uma política 

contributiva. Isso pode expressar a inserção destes idosos no trabalho informal e 

devido à não contribuição previdenciária, ou parcial contribuição, estão sendo 

atendidos pelo BPC. Isso significa dizer que os idosos não trabalham, ou, trabalharam 

na informalidade. Devido ao trabalho informal, os idosos não conseguem ter a 

cobertura da Previdência Social, por ser uma política contributiva para as pessoas que 

trabalham ou trabalharam com carteira assinada contribuindo mensalmente com o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

 

Quadro 6 – Grau de Dependência, Famílias, Dia e Horário de Visitas, Visitas 
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INSTITUIÇÃO GRAU DE 

DEPENDÊNCIA 

FAMÍLIAS DIA E 

HORÁRIOS 

DE VISITAS 

VISITAS 

ILPI 1 58 – Tem algum tipo 

de dependência 

(causados por AVC) 

36 – São 

independentes 

52 – Possuem famílias 

(filhos(as), netos(as), 

irmãos/as, 

sobrinhos(as), 

primos(as). 

42 – Não possuem 

famílias 

Todos os 

dias, exceto 

nas quintas-

feiras, das 

13:30 às 

16:30 horas 

12 – Recebem visitas 

semanalmente 

82 – Não recebem 

ILPI 2 Todos os idosos são 

dependentes em grau 

1, 2 e 3. 

Nem todos os idosos 

têm família, os que tem 

são filhos(as) e 

irmãos(as) – dados 

gerais 

Todos os 

dias das 

14:00 às 

17:00 horas 

Alguns idosos 

recebem visitas, 

outros não  

ILPI 3 Tem idosos 

independentes e 

idosos dependentes 

em grau 1, 2 e 3 

(sequelas de AVC) 

Nem todos os idosos 

possuem famílias e os 

que possuem tem 

filhos(as), irmãos(as), 

sobrinhos(as) 

Todos os 

dias das 

14:00 às 

17:00 horas 

Todos os idosos 

recebem visitas 

regularmente 

Fonte: Dados sistematizados pela autora através de pesquisa documental, 2019  

 

No tocante ao grau de dependência dos idosos institucionalizados na 

ILPI 1, 61,7% possuem algum tipo de grau de dependência e 38,3% são 

independentes. Na ILPI2, todos os idosos são dependentes em grau 1, 2 e 3, ou seja, 

100% tem algum tipo de dependência e na ILPI3, tem idosos independentes e idosos 

dependentes em grau 1, 2 e 3. Ressaltamos que a ILPI 3, não especificaram 

quantitativamente o número de idosos dependentes e independentes.  

Esses dados estão em concordância com estudos realizados para 

identificar o grau de dependência dos Idosos Institucionalizados no município de 

Montes Claros, Belo Horizonte, no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, São 

Paulo, em 2007 e recentemente em Fortaleza. A investigação identificou que em 

Montes Claros, quase 60% dos idosos institucionalizados apresentam algum grau de 

dependência, em Pelotas 77%, São Paulo 64% e em Fortaleza 71%.  

Estão em consonância, também, com Pagotto, Silva, Pereira e Santos 

(2016), que discorrem que no Brasil, pesquisas desenvolvidas com idosos nas ILPIS, 

nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, apontaram que a predominância de 
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incapacidade funcional varia de 10,3% a 70%. Destacam que a prevalência que foram 

encontradas possuem grande variação, podendo estar associadas às desigualdades 

sociais, econômicas e culturais entre as regiões estudadas. 

As autoras pontuam, também, que o tipo de institucionalização das 

pessoas idosas, abrigos de permanência integral, Casa Lar, dentre outras, podem 

contribuir de forma diferenciada para o comprometimento das Atividades da Vida 

Diária (AVD), embora, nas outras modalidades, pouco se sabe sobre o assunto, 

porque as pesquisas que foram realizadas por diversos autores são no âmbito de 

acolhimento integral. 

De acordo com esses dados podemos inferir que os determinantes da 

incapacidade funcional de um indivíduo podem estar relacionados com o meio social 

e físico em que vive, com os fatores emocionais, econômicos e de saúde que 

interagem na expressão 

Em relação ao grau de dependência no Paraná, dados do IPARDES 

(2008), identificaram que cerca de 17% dos idosos institucionalizados em ILPI’s 

possuem dependência total (Grau III), e a maioria, quase 46%, é considerada 

independente (Grau I). 

Analisando os dados podemos destacar que o grau de dependência 

impacta diretamente na vida do idoso e de sua família à medida em que a dificuldade 

de realizar as Atividades da Vida Diária (AVD), indica a necessidade de um cuidador 

que se disponibilize para auxiliá-lo. A dependência retira dos idosos a capacidade de 

gerenciar sua vida e sua autonomia.  

Segundo Marinho, Vieira, Costa e Andrade (2013, p.02), no Brasil, a 

escassez de programas sociais e de saúde, voltada tanto para a promoção de 

independência como para a manutenção do idoso dependente no seu domicílio, leva, 

em muitos casos, à internação precoce em Instituições de Longa Permanência. Entre 

os fatores que podem contribuir para a institucionalização do idoso estão a ausência 

de membros que constituem a família ou pessoas disponíveis para cuidar das pessoas 

mais velhas em situação de dependência, o aumento na proporção de pessoas idosas 

com declínio da capacidade funcional, a escassez de serviços de apoio social formal 

de saúde e da rede de suporte social informal ao idoso e o alto investimento do 

cuidado domiciliar. 

Podemos concluir que as instituições devem ter a preocupação de 

estarem preparadas para receber esses idosos de forma digna para a promoção, 
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reabilitação e a recuperação do estado geral de saúde do idoso, proporcionando uma 

assistência individualizada e humanizada, a partir do conhecimento do perfil dos 

idosos institucionalizados, proporcionando-lhes, dessa maneira, um envelhecer digno. 

Em relação a família, na ILPI 1, 55,3% possuem algum laço familiar: 

filho(as), netos(as), irmãos(as), sobrinhos(as) e primos (as) e 44,7% não. Quanto as 

ILPI’s 2 e 3, ficamos impossibilitadas de quantificarmos percentualmente o número de 

idosos que possuem família ou não, devido aos dados serem gerais. 

No que se refere aos horários de visitas, podemos identificar que as 

três ILPIS, disponibilizam horários para familiares diariamente, com exceção da ILPI 

1, nas quintas-feiras, que são disponibilizadas para o atendimento individual aos 

idosos e seus familiares. 

Em relação ao recebimento de visitas de familiares, na ILPI 1, 12,8% 

recebem visitas semanalmente e 87,2% não recebem. Na ILPI 2, não foram 

especificados a quantidade dos idosos que recebem visitas e os que não recebem. Já 

na ILPI 3, 100% dos idosos recebem visitas regularmente. 

Segundo dados do IPARDES (2008), dos 6.499 internos abrigados 

nas 229 ILPI’s pesquisadas no Paraná, 92% dos entrevistados alegaram ter parentes 

vivos compostos por irmãos, cunhados (31%), ao menos um dos pais (21%), filhos, 

genros e noras (22%), sobrinhos (21%) e netos (14%). Alguns idosos, menos que 2%, 

relataram não saber se possuíam parentes vivos, se destacando a maior parte, os 

idosos do sexo masculino, num total de 86%. Isso pode estar relacionado às 

mudanças nos arranjos familiares e ao rompimento dos laços familiares, resultantes 

dos processos migratórios e de urbanização. 

Ainda de acordo com IPARDES (2008), dos 363 idosos entrevistados, 

86% alegaram receber visitas regularmente, sendo equiparado o percentual do sexo 

masculino e feminino. 73% dos idosos homens, relataram não receber visitas. 58% 

dos visitantes são familiares dos idosos institucionalizados. As idosas do sexo 

feminino citaram receber visitas de irmãos, tios, sobrinhos, netos e genros e os 

homens da ex-cônjuge. 21% das visitas da comunidade, eram em sua maioria para 

os homens, assim como visitas de amigos 18%. Os resultados indicam que as visitas 

semanais e mensais ocorrem regularmente. 

Analisando os dados da pesquisa do IPARDES (2008), podemos 

inferir que confirmam os resultados obtidos nas três ILPI’s em relação às famílias e as 

visitas. Quanto os idosos que não recebem visitas podemos supor, que os vínculos 
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familiares são fragilizados e/ou rompidos, ou que o idoso não constituiu família. 

O envolvimento dos familiares dos idosos no atendimento prestado 

nas ILPI’s, é fator essencial para a qualidade do serviço oferecido, seja no apoio ao 

idoso, seja no planejamento, avaliação ou orientação do atendimento. O contexto de 

reestruturação do modelo familiar, em uma sociedade que prioriza indivíduos 

considerados “produtivos”, junto ao envelhecimento da população brasileira, requer 

também a formulação de políticas de atendimento ao idoso que ultrapasse o caráter 

compensatório e paternalista. É necessária a formulação de políticas sociais, ou seja, 

novas formas de organização do trabalho, de maneira a integrar o idoso na sociedade. 

O modelo reclusivo, adotado pelas ILPI’s, família e sociedade, tem levado ao aumento 

de problemas que não podem ser solucionados no modo de trabalhar tradicional. 

 

4.2.1. – FINANCIAMENTO/RECURSOS FINANCEIROS 

Neste item descrevemos como se estabelecem as parcerias entre as 

Instituições de Longa Permanência Para Idosos (ILPI) e/ou Organizações da 

Sociedade Civil (OSCIP), com a Prefeitura Municipal de Londrina, para que recebam 

financiamento do município, que são repassados através da Secretaria Municipal do 

Idoso e da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Apresentamos o Edital de Seleção de Proposta Técnica nº 0001/2017, 

este edital tem como objeto a recepção e seleção de propostas técnicas de instituições 

não governamentais de interesse público, sem fins lucrativos, visando o 

financiamento, com recursos advindos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, o 

Termo de Colaboração, constitui objeto do Termo de Colaboração, a aplicação de 

recursos financeiros advindos da Secretaria Municipal do Idoso, destinados para as 

despesas de custeio, conforme Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria Municipal 

do Idoso e analisados pela Comissão Avaliadora, em conformidade com o Edital de 

Chamamento nº 001/2017 – SMI e o Plano de Trabalho das instituições, atividades 

que serão desenvolvidas em 2019. 

É importante ressaltar que o Chamamento Público é feito de 5 (cinco) 

em 5 (cinco) anos, porém, os Termos de Colaboração são enviados todos os anos. 

 

4.2.1. a. – SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO 

 

Neste item descrevemos como é firmado o Termo de Colaboração 



68 

entre as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI’s) 1, 2 e 3 e a Secretaria 

Municipal do Idoso para que essas instituições estabeleçam o convênio com o 

município e sejam financiadas com os recursos do Fundo Municipal Dos Direitos dos 

Idosos repassados através da Secretaria. Para fundamentar essa explicação, 

utilizamos o Edital de Seleção de Proposta Técnica da SMI, o Termo de Colaboração 

que nos foi cedido pela Diretora Administrativa Financeira e o Plano de Trabalho das 

três ILPI’s, disponibilizado pela Gerente de Planejamento e Gestão da SMI, no 

momento da entrevista. 

O Edital de Seleção de Proposta Técnica (SMI, 2017, p. 02), tem como 

objeto a recepção e seleção de propostas técnicas de instituições não governamentais 

de interesse público sem fins lucrativos, visando o cofinanciamento, com recursos 

advindos do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos, na quantidade de metas e 

respectivos valores previstos no Plano de Trabalho, de ações socioassistenciais de 

Proteção Social de Alta Complexidade, voltados a prestação de atendimento 

ininterrupto à pessoa idosa (a partir de 60 anos), socioeconomicamente necessitada 

destes serviços, que se encontra desabrigada e/ou sem família, observando o que se 

trata o Art. 37, caput e §§ 1º e 3º, da Lei 10.741/03 – Estatuto do Idoso, transcrito 

abaixo:  

 

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, 
ou, ainda, em instituição pública ou privada; 
§ 1º. A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência 
será prestada quando verificada a inexistência de grupo familiar, casa – lar, 
abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família; 
§ 2º. As instituições que abrigarem idosos, são obrigadas a manter padrões 
de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los 
com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias e com 
estas condizentes, sob as penas das leis (ESTATUTO DO IDOSO, 2003, p. 
24).  

 

O Edital é publicado no site da Secretaria Municipal do Idoso e no 

Jornal Oficial do Município, as instituições não governamentais se inscrevem e 

apresentam o Relatório Anual de Atividades desenvolvidas (no ano anterior), contendo 

os dados da instituição, o serviço que executam, público que atendem, número de 

pessoas atendidas, modalidade de atendimento, avaliação das atividades 

desenvolvidas, avaliação dos resultados atingidos, recursos humanos, participação 

dos usuários no serviço, no que refere-se ao controle social, o Plano de Atividades 

que serão desenvolvidas no ano subsequente contendo a finalidade da instituição, os 
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objetivos/missão institucional, a origem dos recursos, a infraestrutura, os principais 

projetos e atividades que serão desenvolvidos, capacitação dos funcionários e o Plano 

de Trabalho (atividades que serão desenvolvidas em 2019), contendo a justificativa 

do projeto, as atividades desenvolvidas pelos profissionais contratados para o cuidado 

com os idosos (SMI, 2017). 

Analisados os dados apresentados pelas instituições, são 

selecionados os projetos pela Comissão de Seleção e após os trâmites, é firmado o 

Termo de Colaboração baseado na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal 

nº 1210/ano de publicação (SMI, 2017). 

A ILPI 1, conforme relatamos, executa o serviço de acolhimento às 

pessoas de 60 anos ou mais, serviço de Proteção Social Especial de alta 

complexidade, desenvolvendo atividades previstas no Plano de Trabalho, como os 

cuidados com a saúde dos idosos institucionalizados, realizando atividades físicas 

para estimular a capacidade corporal por meio de movimentos criativos, música, jogos 

recreativos, lúdicos, exercícios de força e alongamento (PLANO DE TRABALHO DA 

ILPI1, 2019).  

Essas atividades são realizadas regularmente na instituição e são 

ministradas por profissionais habilitados e alunos estagiários. A psicóloga realiza 

terapia com um grupo de 10 (dez) idosos por vez, diariamente. A assistente social faz 

o atendimento social com os idosos institucionalizados diariamente, o atendimento 

social às famílias e contatos telefônicos e reuniões com a rede de serviços, tais como: 

Reuniões mensais com a CMDI, como Conselheira, contatos telefônicos para a 

Promotoria do Idoso, CRAS SUL B, CREAS, SMAS, CAPS III, de acordo com a 

demanda e a necessidade (PLANO DE TRABALHO DA ILPI1, 2019). 

Em relação a ILPI 2, é uma entidade mista que atende tanto idosos 

que são encaminhados pela Secretaria Municipal do Idoso ou por busca espontânea 

de familiares para vagas particulares, atende na modalidade de Serviço de Proteção 

especial de alta complexidade e as atividades desenvolvidas pela assistente social 

compreende, o atendimento individual de idosos que estão abrigados, avaliação social 

para admissão se novos idosos, acompanhamento aos idosos ao banco quando 

solicitado a prova de vida, recebimento de benefícios e aposentadorias, providencia 

para que os idosos sem documentos possam dar entrada para fazer os documentos 

pessoais, cadastra os idosos que não recebem nenhum benefício para que recebam 

o BPC, agenda e organiza junto ao CRAS Leste e Centro para que os idosos sejam 
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incluídos no Cadastro Único, organiza almoço no dia das mães para os familiares dos 

idosos, almoço de Páscoa, Ceia de Natal para a confraternização de idosos, 

familiares, funcionários e Diretoria (PLANO DE TRABALHO DA ILPI2, 2019).  

A equipe de enfermagem orienta os técnicos de enfermagem e 

cozinha para identificar os pratos de acordo com a dieta prescrita pelos médicos, 

reuniões quinzenais com os técnicos de enfermagem para orientação e discussão dos 

casos dos idosos, acompanhamento no atendimento da médica aos idosos, 

atendimento aos idosos de acordo com suas necessidades específicas, dentre outros 

(PLANO DE TRABALHO DA ILPI1, 2019). 

Quanto ao Albergue “Raul Faria Carneiro” Lar dos Vovôs e Lar das 

Vovozinhas “Gilda Marconi”, que também é uma instituição mista, atende os idosos 

encaminhados pela SMI e os de busca espontânea, na modalidade de Proteção Social 

Especial de alta complexidade. Desenvolvem atividades de manutenção e 

restabelecimento de vínculos familiares, escuta e orientação sobre os direitos e as 

regras da instituição, os cuidados com a higiene dos idosos dependentes, atividades 

físicas, caminhadas, fisioterapia individual, realização de almoços especiais para 

confraternização em parceria com voluntários, encaminhamentos de relatórios para o 

Ministério Público, Secretaria Municipal do Idoso, Secretaria Municipal de Assistência 

Social, solicitações de benefícios junto ao INSS, atualizações e CADÚNICO junto ao 

CRAS, encaminhamentos às redes de Saúde como UBS, CAPS, UPAS e Hospitais 

(PLANO DE TRABALHO DA ILPI3, 2019). 

Pontuamos que as três instituições fazem a avaliação das atividades 

desenvolvidas e a avaliação de resultados.  

 

4.2.1. b. – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Neste tópico descrevemos o chamamento público da Secretaria Municipal da 

Assistência Social para o Serviço de Proteção Especial, no caso, as ILPI’s, para 

estabelecerem a parceria de convênio e receberem os recursos públicos da 

Secretaria. 

O Termo de Colaboração da Secretaria tem por objetivo a permissão do 

patrocínio da administração pública municipal para a realização de atividades e 

projetos socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, 

para o atendimento ininterrupto e gratuito à população que se encontra em situação 
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de vulnerabilidade e risco pessoal e social no perímetro do Município de Londrina e 

seus Distritos nas categorias Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos e 

Serviço de Acolhimento Institucional de Longa Permanência para Pessoas Idosas 

(ILPI).A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

QUADRO 7 – ETAPAS DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELAS OSC 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 

2 Envio das fichas de inscrição e propostas pelas Organizações da 

Sociedade Civil 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção 

4 Divulgação do resultado preliminar 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 

6 Análise dos recursos pela Comissão Seleção 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se 

houver) 

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência social, 2019 

 Etapa 1 – O Edital será divulgado no site eletrônico oficial da 

Prefeitura do Município de Londrina na página da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, 

contado da data de publicação do Edital. 

Etapa 2 – Para o envio das propostas as instituições devem cumprir 

as seguintes normativas:  

 

As Organizações da Sociedade devem apresentar as 
propostas/Plano de trabalho, Declaração de Ciência e Concordância 
e Ficha de Inscrição, em arquivo PDF devidamente preenchidos e 
assinados pelo representante legal da instituição proponente ou 
Procurador e nesse caso devem apresentar a procuração com 
reconhecimento de firma em cartório, por meio eletrônico. As 
documentações e propostas das instituições devem ser enviadas até 
a data estipulada. Não serão aceitos os e-mails enviados em data 
posterior ao estipulado. É de exclusiva responsabilidade da 
instituição proponente a exatidão dos dados e documentos 
requeridos nesta etapa. A Prefeitura Municipal de Londrina e a 
Secretaria Municipal de Assistência Social, não se responsabilizam 
por envio da proposta/Plano de Trabalho não recebidos por motivos 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
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Após o prazo limite para apresentação das propostas/Plano de 
trabalho, nenhuma outra será recebida, assim como não serão 
aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 
formalmente solicitados pela administração pública e/ou Comissão de 
Seleção. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta por 
categoria. Caso venha a apresentar mais de uma proposta na mesma 
categoria, dentro do prazo, será considerada apenas a última 
proposta enviada para análise (SMAS, 2019, p.gs 9-19). 
 
 

 O Plano de Trabalho proposta pela Administração Pública deste 

Edital, devem conter, no mínimo, as seguintes informações: a) A descrição da 

realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou projeto proposto, b) As ações 

a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão 

cumprimento de metas; c) Os prazos para a execução das ações e para o 

cumprimento de metas e; d) O valor Global (SMAS, 2019, p.gs. 9-10). 

Na etapa 3, a Comissão de Seleção analisará todas as propostas 

apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil concorrentes e terá total 

autonomia para fazer o julgamento. No que se refere ao prazo para a conclusão do 

julgamento das propostas e a divulgação do resultado preliminar a Comissão deverá 

cumprir o prazo estabelecido no Edital, podendo prorrogar para mais 5 dias, desde 

que seja devidamente justificada. As propostas deverão conter informações que 

atendam aos critérios de julgamento estabelecidos pela Comissão, observado o 

contido no plano de trabalho proposto pela Administração Pública do Edital. 

 Nos Planos de Trabalho devem conter todos os critérios 

estabelecidos para o julgamento:  

 

a) Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem 
atingidas, indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a 
execução das ações e para o cumprimento das metas; 
b) Grau de adequação da proposta aos objetivos específicos da Política 
de assistência Social e ao contido no Plano de Trabalho proposta pela 
Administração Pública deste Edital; 
c) Descrição da realidade do objeto da parceria e do nexo entre essa 
realidade e a atividade proposta; 
d) Grau de adequação da proposta ao valor de referência constante do 
Plano de Trabalho proposta pela Administração Pública deste Edital, com 
menção expressa ao valor global da proposta; 
e) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente mediante 
relato de experiência na realização de atividades ou projetos relacionados ao 
objeto da parceria ou de natureza semelhante (SMAS, 2019, p. 21). 
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A pontuação máxima do item a, atinge 4 desde que atinja o grau pleno 

de atendimento, 2 se o grau for satisfatório e 0 se não atender o grau de satisfação 

ou o atendimento insatisfatório. 

Quanto ao item b, se atingir o grau pleno de adequação recebe a 

pontuação máxima 2, grau satisfatório 1 e o não atendimento ou atendimento 

insatisfatório do requisito de adequação 0. Destacamos que segundo a SMAS (2019), 

neste item a atribuição da nota “zero” neste critério, implicará a eliminação da 

proposta, por força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014. 

Os itens C e D, recebem a pontuação máxima se atingirem o grau 

pleno da descrição, que é 0,5, quando atingir o grau satisfatório e 0 se não atender ou 

atender parcialmente. 

Já no que se refere ao item E, a pontuação máxima é 2 se atingir o 

grau pleno de capacidade técnico-operacional, 1 se for satisfatório e 0 caso não atinja 

ou se for insatisfatório. Ressaltamos que a atribuição de nota 0 (“zero”) neste critério, 

implica na eliminação da proposta, por falta de capacidade técnica e operacional da 

OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014). 

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (2019, p. 

21), as propostas concorrerão entre si por categoria. A classificação das propostas 

será de acordo com a pontuação máxima global obtida através das somas dos itens 

A ao E, sendo melhor classificada a proposta com a maior pontuação máxima global. 

Caso ocorra empate, terá preferência a proposta com maior pontuação obtida no 

critério de julgamento (B), persistindo o empate será melhor classificada a proposta 

com maior pontuação obtida nos critérios de julgamento, sucessivamente, (A, C, E), 

permanecendo a condição de empate a OSC que tiver o maior tempo de inscrição 

junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será a classificada. Em último caso, 

a questão será decidida por sorteio. 

Caso haja alguma inverdade de informações nas propostas, 

principalmente, com relação ao critério de julgamento (E), a proposta será eliminada, 

podendo ocasionar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive, para que 

sejam apuradas o cometimento de eventual crime. 

As Organizações da Sociedade Civil deverão descrever 

detalhadamente as experiências relativas ao critério de julgamento (e), informando as 

atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou 



74 

abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que 

julgar relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á na Etapa 

de Celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências 

ensejará providências indicadas no sub-item anterior. As propostas que serão 

eliminadas são aquelas: 

 

a) Que estejam em desacordo com o Edital; 
b) Que recebam nota “zero” no critério de julgamento (b); 
c) Que recebam nota “zero” no critério de julgamento (e); 
d) Que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a 
descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o 
projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas 
e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a 
execução das ações e para o cumprimento das metas; 
e) Que apresentem proposta com valor incompatível com o objeto da 
parceria (SMAS, 2019, p. 21). 

 
 

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS, 

2019, p. 22), será impreterivelmente apresentada a justificativa a seleção de proposta 

que não seja a mais apropriada ao valor de referência que consta no chamamento 

público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas 

e os resultados previstos em relação ao valor proposto, conforme o art. 27, § 5º, da 

Lei nº 13.019, de 2014. 

Etapa 4 – se refere a divulgação do resultado preliminar do processo 

de seleção, será divulgada pela Administração Pública, no site oficial do Município, na 

página da Secretaria Municipal da Assistência Social, conforme as datas fixadas no 

Edital. 

Etapa 5 – Os proponentes que desejarem poderão recorrer contra o 

resultado preliminar apresentando: 

 

 Recurso administrativo, no prazo que consta neste edital, ao colegiado que 
a proferiu, sob pena de perder o direito de se manifestar. O recurso interposto 
fora do prazo estabelecido não será recebido. Os recursos deverão ser 
apresentados pessoalmente na Gerência de Gestão de Convênio da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, em formulário específico 
constante do Anexo V deste Edital, em duas vias, sendo uma devolvida 
devidamente protocolada. Os participantes poderão obter a cópia dos 
elementos dos autos, essenciais para a defesa de seus interesses, de 
preferência por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos, 
quando houver. Na fase de recursos, constituída somente para que sejam 
revistos as decisões que foram tomadas em relação ao resultado preliminar, 
não poderão ser apresentados novos documentos ou adendo, cujo caráter 
seja o de complementar as informações não prestadas ou documentos que 
não foram apresentados em fase anterior (SMAS, 2019, p. 22). 
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Etapa 6 – Diz respeito a análise dos recursos pela /comissão de 

Seleção. No caso de haver algum recurso:  

 

A Comissão de Seleção os analisará podendo reconsiderar sua decisão no 
prazo de 2 (dois) dias corridos, contados do fim do prazo para o recebimento 
das respostas da Comissão. A Comissão de Seleção terá o prazo de 2 (dois) 
dias caso ocorra a impugnação de eventual recurso por parte das demais 
proponentes. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser 
proferida no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, contado do recebimento 
do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância, fundamentados em pareceres 
anteriores, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte 
integrante do ato decisório, não cabendo outro recurso contra esta decisão. 
Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento. 
Os prazos se iniciam e se expiram exclusivamente em dia útil no âmbito da 
Prefeitura do Município de Londrina. O acolhimento do recurso implicará 
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento (SMAS, 2019, 
p. 22). 
 

Na etapa 7, serão feitas a homologação e publicação do resultado 

definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se 

houver) (SMAS, 2019, p. 23). 

Após a conclusão dessas etapas haverá a fase da celebração que 

observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

 

Convocação da(s) OSC(s) selecionadas(s) para a apresentação 
do Plano de Trabalho e comprovação do atendimento dos 
requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais; Verificação do cumprimento 
dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre 
nos impedimentos (vedações) legais. Análise do Plano de 
Trabalho; Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de 
documentação, se necessário; Parecer de órgão técnico e 
assinatura do Termo de Colaboração; Publicação do extrato do 
Termos de Colaboração no Jornal Oficial do Município (SMAS, 
2019, p.23). 

 

 

Após a análise de todos os requisitos descritos acima, a Secretaria 

Municipal de Assistência Social publicará o extrato do Termo de Colaboração no 

Jornal Oficial do Município. É importante destacar que a fonte de recursos destinados 

às Organizações da Sociedade Civil que executam o serviço de acolhimento para 

idosos são recursos do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, repassados através da 

Secretaria Municipal do Idoso. Quanto aos recursos que a Secretaria Municipal da 
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Assistência Social repassa para as ILPI’s 1 e 2, os recursos são provenientes do 

Fundo Municipal da Assistência Social – FMAS.  

 

Quadro 8 – Financiamento/Repasse por Idoso (PML) 

 

 

INSTITUIÇÃO FINANCIAMENTO VALOR POR IDOSO TOTAL 

ILPI 1 Fundo Municipal dos Direitos dos 

Idosos repassados através da 

Secretaria Municipal do Idoso 

Fundo Municipal da Assistência 

Sociais repassadas através da 

Secretaria Municipal da Assistência 

Social 

R$ 1.679,27 

 

 

 

R$ 41,86 

R$161.240,65 

 

 

 

R$ 41.860,00 

ILPI 2 Fundo Municipal dos Direitos dos 

Idosos repassados através da 

Secretaria Municipal do Idoso 

Fundo Municipal da Assistência 

Sociais repassadas através da 

Secretaria Municipal da Assistência 

Social 

R$ 1.679,27 

 

 

 

R$ 41,86 

R$ 52.057,37 

 

 

 

R$ 20.720,70  

ILPI 3 Fundo Municipal dos Direitos dos 

Idosos repassados através da 

Secretaria Municipal do Idoso. 

De acordo com a Assistente Social 

até o presente momento não houve 

a aprovação do Plano de Trabalho 

para o recebimento dos recursos do 

Fundo Municipal da Assistência 

Social 

R$ 1.679,27 R$ 104.114,74 

Fonte:  Fonte: Dados sistematizados pela autora através de pesquisa documental, 2019 

 

O quadro acima mostra que são repassados pela Prefeitura Municipal 

de Londrina, através da Secretaria Municipal do Idoso, R$ 1.679, 27 por meta (meta 

para a SMI significa por idoso), totalizando R$ 161.240,65 para a ILPI 1, R$ 52.057,37 

para a ILPI 2 e R$ 104.114,74 para a ILPI 3. 

Em relação ao repasse dos recursos, através da Secretaria Municipal 



77 

da Assistência Social, são repassados R$ 41,86 por meta para custear gêneros 

alimentícios da ILPI 1, totalizando R$ 41.860,00 e para a ILPI 2, para materiais de 

limpeza e higiene e gêneros alimentícios, o valor total de R$ 20.720,70. Devemos 

destacar que o Plano de Trabalho da ILPI 3 para custear gêneros alimentícios até o 

presente momento não havia sido aprovado. 

No entanto, as assistentes sociais das 2 ILPI’s relatam que esses 

recursos mais os 70% do benefício do idoso, permitido por lei, que ficam com a 

instituição para complementar as despesas com os institucionalizados, são 

insuficientes para a manutenção deles, sendo necessário angariar outros recursos 

através de doações da comunidade, empresários da região e realizando eventos tais 

como festas juninas, bazar beneficente, bingos, almoço, venda de pizzas, entre 

outros. 

Neste aspecto, afirmamos que vai ao encontro com o que Camarano 

(2016), discorre, que o Estado transfere a sua responsabilidade de cuidados com a 

população idosa para as ILPI’s não governamentais, optando em oferecer 

financiamento para colaborar com essas instituições, devido à conveniência 

encontrada pelo mesmo, em transferir renda, em vez de ofertar serviços, 

desenvolvendo políticas públicas para a proteção desses idosos, conforme estão 

previstos no Estatuto do Idoso, na PNI, entre outras legislações. No entanto, de acordo 

com o apontado acima em relação à captação de recursos por outros meios, 

destacados pelas entrevistadas, esse recurso não é suficiente para custear as 

despesas da instituição. 

 

4.2.2. RECURSOS HUMANOS 

Neste item descreveremos as equipes técnicas que compõem o 

quadro de funcionários das ILPI’s 1, 2 e 3. 

 

QUADRO 9 – EQUIPE TÉCNICA DA ILPI 1 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Coordenadora 01 

Assistente Social 01 

Psicóloga 01 

Enfermeiras 04 

Educador Físico 01 
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Nutricionista 01 

Lavanderia 04 

Zelador 01 

Manutenção 02 

Auxiliar de Limpeza 04 

Setor Administrativo 03 

Motorista 01 

Recepcionista 02 

Serviços Gerais 06 

Funcionários da Cozinha 05 

Auxiliares de Enfermagem 27 

Cuidadores 02 

Total 66 

Fonte: Dados coletados através da entrevista com a assistente social da ILPI 1, 2019. 

 

A assistente social relatou que além desses funcionários contratados 

pela instituição, há uma equipe de voluntários quais sejam: colaboradores (30), Alunos 

da PUC (400), voluntários eventuais (46) e voluntários permanentes (126), totalizando 

602 voluntários. 

 

 

QUADRO 10 – EQUIPE TÉCNICA DA ILPI 2 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Assistente Social 01 

Psicólogo(a) 01 

Fisioterapeuta 02 

Nutricionista 01 

Administrador  01 

Coordenadora 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Enfermeiros(as) 04 

Auxiliar de Enfermagem 06 

Técnico de enfermagem 14 

Serviços Gerais 12 

Cozinheira(s) 02 

Total 46 

Fonte: Dados coletados através de entrevista com a assistente social da ILPI 2 2019. 
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QUADRO 11 – EQUIPE TÉCNICA DA ILPI 3 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

Assistente Social 01 

Psicólogo(a) 01 

Fisioterapeuta 01 

Auxiliar Administrativo 01 

Auxiliar de Almoxarifado 01 

Enfermeiras(os) 04 

Técnica(o) de Enfermagem 27 

Motorista 01 

Cozinheira(s) 04 

Auxiliar de Cozinha 04 

Auxiliar de Limpeza 04 

Serviços Gerais 04 

Total 53 

Fonte: Dados coletados através da entrevista com a assistente social das ILPIS 3, 2019. 

 

De acordo com as orientações da Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais (2014), aprovado pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de 

novembro de 2009, assim como a Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2001, 

que homologou a equipe de referência determinada pela Norma Operacional Básica 

de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/DSUAS) e 

identifica as categorias profissionais de nível superior para atender as singularidades 

dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS). 

Ressaltamos que o quadro de recursos humanos poderá ser ampliado 

se a demanda assim o exigir, levando em consideração o grau de necessidade e 

dependência dos usuários. Destacamos, ainda, que o número de profissionais deve 

ser garantido em quantidade, formação e experiência, compatíveis com as vagas 

pactuadas e com o desenvolvimento qualificado do serviço em concordância com as 

normativas vigentes. 

De acordo com o Grau de Dependência do Idoso, a equipe deve ser 

composta pelos seguintes profissionais de referência do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS): Grau de Dependência I – 01 cuidador para cada 20 idosos, ou fração, 

com carga horária de 8 horas dia; grau de dependência II – 01 cuidador para cada 10 
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idosos, ou, fração, por turno e grau de dependência III – 01 cuidador para cada 6 

idosos, ou fração, por turno. 

 

A equipe de referência deve ser composta por: 

 

•  01 coordenador técnico com formação na área de saúde ou 

social, com carga horária mínima de 30 horas semanais; 

• 01 profissional (auxiliar de limpeza) para cada 100 m² de área 

interna; 

• 01 cozinheira para cada 20 idosos, garantindo-se a cobertura de 

dois turnos; 

• 01 profissional de lavanderia para cada 30 idosos; 

• 01 profissional para atividades de lazer, para cada 40 idosos com 

12 horas semanais; 

• 01 profissional de enfermagem por turno; 

• 01 enfermeiro; 

• 01 psicólogo; 

• 01 terapeuta ocupacional; 

• 01 assistente social; 

• 01 motorista; 

• 01 segurança 

 

Ressaltamos que de acordo com a Tipificação (2014), a instituição 

poderá, também, terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, sendo 

obrigatória a apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa 

terceirizada. No que diz respeito aos profissionais contratados pelas ILPI’s, 1, 2 e 3, 

como podemos verificar nos quadros 9, 10 e 11, está em consonância com o previsto 

nas legislações. 

 

5.  Eixo 2. O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO 

Neste eixo, apresentamos a forma como a Secretaria Municipal do 

Idoso (SMI) organiza e operacionaliza o serviço de acolhimento institucional para 

idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) no município de 
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Londrina e de que forma incide na afirmação e defesa dos direitos desses idosos. O 

processo e o caminho que é percorrido para a institucionalização do idoso que vamos 

descrever, será embasado na entrevista aplicada para a assistente social, 

responsável por todo esse procedimento, conjuntamente com a gerente da Central de 

Vagas, que regula as vagas para o acolhimento dos idosos nas ILPI’s, da Secretaria 

Municipal do Idoso. 

 

5.1.  SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO 

IDOSO/GERÊNCIA DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA  

A partir desse momento indicamos o caminho a ser percorrido para o 

processo de encaminhamento do idoso para uma das três instituições.  

 

QUADRO 10 – FLUXO PARA O ACOLHIMENTO 

FLUXO PARA ATENDIMENTO DE FAMILIARES E/OU IDOSO SOLICITANDO UMA VAGA EM 

ILPI 

01 – Demanda vinda de familiar, rede de serviços, UBS, CRES, Hospitais, comunidade, demanda 

espontânea (próprio idoso) 

02 - Solicitação de familiar e/ou idoso via contato telefônico 

03 – Agendamento para o atendimento da família e/ou idoso solicitante 

04 - Agendamento para a visita domiciliar 

05 – É agendado um novo retorno do familiar e/ou idoso 

06 – Preenchimento da Ficha de Pontuação – Indicadores de Vulnerabilidade 

07 – Avaliação do grau de dependência do idoso 

08 – Parecer da Assistente Social (se o idoso tem os requisitos necessários para o 

encaminhamento 

09 – Análise pela Assistente Social de todas as Fichas de Pontuação – Indicadores de 

Vulnerabilidade e Fichas de Avaliação do Grau de Dependência do Idoso 

10 – Solicitação de Atendimento para a SMI/Gerência de Atenção à Pessoa Idosa 

11 – Regulação de Vaga para as ILPI’s através da Central de Vagas da Secretaria Municipal do 

Idoso 

Fonte: Secretaria Municipal do Idoso, 2019 

 

Conforme o relato da assistente social e da gerente da Central de 

Vagas da Secretaria Municipal do Idoso (2019),no que se refere a operacionalização 

deste serviço, qual a origem da demanda, qual a sequência do fluxo para o 

atendimento e como se dá o trabalho com a rede de serviços envolvidos, as respostas 

revelam que a demanda pode vir de familiares, particular, rede de serviços (UBS, 
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CREAS, hospitais, comunidade e demanda espontânea (próprio idoso). No que se 

refere as demandas particulares, não são atendidas pela Secretaria, os familiares 

devem buscar a própria instituição. 

 A SMI, estipulou como regra para a solicitação de atendimento, que 

o primeiro contato seja através do telefone, quando já serão solicitados os 

documentos necessários, tais como, R.G., C.P.F., laudo médico se houver, com a 

descrição da condição física e mental do idoso, comprovante de renda do idoso e de 

seus familiares. Na sequência é agendado dia e horário, quando a assistente social 

faz a entrevista com o usuário e/ou familiares, para entender o contexto familiar e o 

motivo do pedido, em seguida, faz-se a análise de toda a documentação e do relatório 

médico, se tiver.  

Quando a demanda chega através da rede de serviços, é pedido uma 

declaração constando as condições de saúde da pessoa idosa e a medicação que 

ele(a) necessita, porque caso o idoso(a) seja encaminhado para a institucionalização, 

a equipe que compõe a entidade, médicos, enfermeiros(as), técnico(a) de 

enfermagem, assistente social, já estarão preparados para os cuidados que ele(a) vai 

precisar. Em seguida será agendado uma visita domiciliar para conhecer o território 

em que vivem, às condições do domicílio e é agendado o retorno desse idoso e/ou 

familiar, onde será preenchido a Ficha de Pontuação – indicadores de vulnerabilidade 

contendo:  

 

Se o idoso tem filhos, família, é dependente e não tem um cuidador 
(familiar ou não, é um idoso cuidando de outro idoso, o idoso e/ou 
familiares são usuários de álcool ou drogas, tem histórico de situação 
de rua, tem ou não vínculos familiares, possui renda, há evidência de 
violência (negligência, abandono, auto-negligência), é dependente, é 
analfabeto, vive em condições precárias de habitação, os familiares 
têm doença ou PCD (Pessoa Com Deficiência, se possuem 
limitações permanentes, tais como, deficiência visual, auditiva, física 
ou intelectual), o idoso não tem acesso à medicação na Unidade 
Básica de Saúde (UBS), os familiares têm transtornos mentais, se ele 
é o responsável pelo sustento da família, a renda está comprometida 
ou empréstimo, membro familiar está em cumprimento de medida 
judicial e/ou socioeducativa, familiares em situação de comércio 
sexual, idoso/familiares em prática de mendicância, em situação 
circunstancial de rua, abrigado em instituição clandestina, migrante, 
trecheiro ou em trânsito, com saída compulsória do bairro, 
decorrentes de risco eminente, com mais de 80 anos, não tem casa 
própria, tem casa própria, porém, sem cuidador e sem condições de 
auto – cuidado, com demência e Alzaheimer, se tem cuidador que 
também cuida de outra pessoa com dependência (idoso, PCD, mais 
de 2 crianças com menos de 7 anos de idade, o idoso é agressivo, 
sem diagnóstico e tratamento, que não coloca a família em risco, 
agressivo, sem diagnóstico e tratamento, que coloca a família em 
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risco, grau de dependência III, atraso cognitivo, confuso ou que 
apresenta esquecimento (SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO, 
2019, p. 1). 

 

Cada item recebe a pontuação 1 e no final, o total será analisada pela 

assistente social. Após a análise, a profissional colocará algumas observações. Nesta 

entrevista será avaliado, também, o grau de dependência do idoso, contendo a escala 

de avaliação das atividades de vida diária – Katz. A escala de Katz3 é um instrumento 

utilizado para avaliar a independência funcional das pessoas idosas no desempenho 

das Atividades da Vida Diária (AVD) e a escala de avaliação das atividades de vida 

instrumental – Lawton. A escala de Lawton é um instrumento utilizado para avaliar 

atividades mais complexas do que as atividades básicas de vida diária e cuja 

independência no desempenho está diretamente relacionada à capacidade de vida. 

No que se refere à atividade de vida diária de idosos, o Katz avalia: 

 

“Se o mesmo pode se alimentar, vestir, despir, cuidar da própria 
aparência (pentear, barbear), caminhar próximo da sua casa, deitar, 
levantar da cama, tomar banho, sem ajuda, com alguma ajuda, não 
consegue fazer de forma alguma, não responde” (SECRETARIA 
MUNICIPAL DO IDOSO, 2019, p. 1). 

 

Em relação a atividade de vida instrumental, o Lawton avalia se o idoso: 

 

“Se pode usar o telefone, viajar, fazer compras de mercadorias e 
roupas, preparar a própria refeição, fazer trabalhos domésticos, 
tomar remédios, lidar com o seu próprio dinheiro se faz sem ajuda, 
com alguma ajuda, não consegue fazer de forma alguma, não 
responde” (SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO, 2019, p. 1). 

 

Embora sejam feitas todas essas avaliações o que será levado 

realmente em conta é o grau de vulnerabilidade em que o idoso se encontra. O idoso 

pode ter uma família e a renda per capita ser de até R$ 500,00, no entanto, essa 

família não tem condições financeiras para prover o mínimo necessário para a 

sobrevivência do seu familiar idoso, vivem em habitação insalubre, praticam violência 

financeira, física e psicológica contra o idoso, negligência em relação à saúde, entre 

outras, que violem os direitos dos idosos preconizados no Estatuto, PNI e outras 

 
3 Em 1963, Katz (Katz et al., 1963) desenvolveu um índice capaz de estraticar os indivíduos conforme 
o graude dependência nas atividades de vida diária relacionadas ao autocuidado. Com o índice, houve 
uma clara distinção entre idosos independentes e dependentes para as atividades de vida diária 
básicas (AVD básicas), associada a uma clara hierarquia entre os idosos dependentes. Disponível 
em<http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/AvaliacaoMultiddoIdoso_2018_atualiz.pdf> acesso em 
20/11/2019 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/AvaliacaoMultiddoIdoso_2018_atualiz.pdf
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legislações, tudo isso será analisado pela assistente social e a psicóloga, que fará, 

também, uma avaliação com esse idoso. 

 A Secretaria Municipal do Idoso sempre trabalha em consonância 

com as legislações e o Estatuto do Idoso (2013, p. 10), preconiza em seu art. 8º O 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 

termos desta lei e da legislação vigente e no seu art. 9° “É obrigação do Estado, 

garantir à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade”. 

Portanto, a assistente social da SMI, faz uma avaliação minuciosa, 

caso a caso e quando o idoso é considerado apto para ser encaminhado a uma 

Instituição de Longa Permanência (ILPI), é solicitado para a gerente da Central de 

Vagas da SMI, a regulação da vaga. Caso as instituições não tenham condições de 

acolher esse idoso, por não disporem de nenhuma vaga pública, esse idoso entra na 

fila de espera. Nessa fila de espera ficam em torno de 20 (vinte) idosos do sexo 

masculino e 08 (oito) do sexo feminino. 

Podemos perceber, em consonância com o descrito acima, que os 

critérios para o encaminhamento de idosos para as Instituições de Longa 

Permanência Para Idosos, são analisados, prioritariamente, levando em consideração 

à renda dos idosos e de seus familiares. No entanto, devemos ressaltar que a omissão 

do Estado em desenvolver políticas públicas para a proteção dos idosos, faz com que 

haja a necessidade desse recorte, visto que o número de idosos ou familiares que 

procuram por esse atendimento tem se tornando cada vez mais frequente tanto em 

Londrina quanto em outros municípios. Em Londrina, existem três instituições 

mantidas com recursos públicos.  

De acordo com Raynaut (1996, apud Santos 2009), pensar nos 

socioeconômicos como elementos constituintes das condições de vida possibilita uma 

visão mais ampliada da realidade concreta dos indivíduos, pois permite ir além das 

questões econômicas. Além disso, deve-se pensar e descrever a face material da 

realidade, que envolve condições materiais de a face material da realidade, que 

envolve condições materiais de vida (moradia, saneamento), a disponibilidade e a 

utilização de bens e serviços (serviços de saúde, segurança, energia elétrica, 

comunicação, entre outros (escolaridade, condições de vida, trabalho, cultura e lazer). 
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Além disso, Peixoto (2004, apud Figueiró Neto, Rezende e Pires, 

2008), complementa afirmando que os fatores socioeconômicos e culturais, 

principalmente no que se refere às condições de saúde, são os que mais determinam 

a situação de cada indivíduo com o correr da idade. 

Em concordância com essa realidade, pesquisas de campo realizadas 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMNH), 2011, pela Fundação João 

Pinheiro (FJ)), em Instituições de Longa Permanência Para idosos (ILPI’s), referentes 

a fila de espera, indicaram que 73,1% dos idosos ficam na fila de espera para o 

encaminhamento para as instituições filantrópicas e apenas 26,9% para as privadas. 

Constataram, também, que as instituições adotam critérios rígidos para o acolhimento. 

Estudo realizado em 1994, por Chaimowicz e Grego (1999), em 40 (quarenta) ILPI’s 

em Belo Horizonte já apontaram essa fila de espera e os critérios para o acolhimento. 

Segundo os autores, metade das instituições se recusavam a receber idoso com 

demência ou dependentes, dificultando o acesso a essas instituições. Isso significa 

que passados quase vinte anos, no município de Belo Horizonte em Minas Gerais, 

essas dificuldades permanecem a mesma no município. 

As Instituições fazem o cadastro do idoso para o acolhimento, porém, 

o mesmo não é respeitado. Nas instituições filantrópicas, a admissão do idoso, quando 

surgia uma nova vaga, dependia da avaliação de vulnerabilidade socioeconômica e 

de sua situação de saúde. Um determinante para a escolha do idoso é o grau de 

dependência funcional. Outro fator determinante é o grau de dificuldade financeira, ou 

seja, os idosos eram pré-selecionados pelo seu perfil socioeconômico. Devemos 

ressaltar que fomos informados que idosos encaminhados judicialmente tem 

prioridade. 

Podemos analisar diante ao exposto acima que no município de Belo 

Horizonte, as instituições ao estabelecerem critérios como grau de dependência, 

renda e saúde, desrespeitam as legislações para a proteção dos idosos, violando os 

seus direitos. Nesse sentido, o Estatuto do Idoso dispõe no artigo 6º “Todo cidadão 

tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta 

Lei, que tenha testemunhado ou de seu conhecimento” (ESTATUTO DO IDOSO, 

2003, p. 09). Visto o que propõe o Estatuto, após denúncia o Poder Público deve tomar 

as medidas cabíveis. 

 

5.2. EIXO 3 - LIMITES E POSSIBILIDADE NO PROCESSO DE 
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INSTITUCIONALIZAÇÃO DE IDOSOS EM ILPI’s 

 

Neste item apresentamos como as entrevistadas, a partir do cargo 

que ocupam e das tarefas que desempenham, avaliam o serviço de encaminhamento 

e acolhimento em ILPI’s no município, quais as principais dificuldades que elas 

encontram para o desempenho de suas atividades, na defesa dos direitos dos idosos 

e quais as possibilidades e/ou pontos fortes que podem ser ampliados e melhorados. 

Quando perguntamos sobre os limites e as potencialidades 

encontradas no serviço de institucionalização de idosos no município, a gerência da 

Central de Vagas da Secretaria Municipal do Idoso afirma que o serviço de 

encaminhamento do idoso para as ILPI’s é importante para o idoso que não tem 

família, estão com os laços familiares rompidos ou estão em situação de rua. Nas 

ILPI’s eles encontram um abrigo, um lugar para morar. Pontua, também, que as 

possibilidades seriam mais instituições para estabelecerem convênios com a 

prefeitura e ampliar o número de vagas. Como dificuldades situa o número de vagas 

limitado e a condição dos idosos ficarem na fila de espera de uma vaga. 

Em entrevista com a assistente social da Secretaria Municipal do 

Idoso a mesma informa que suas atribuições são dirigidas a fazer a entrevista com os 

idosos e familiares, preencher as fichas de pontuação, fichas de vulnerabilidade, fazer 

visitas, fazer a análise das fichas e a triagem para o encaminhamento. Avalia que o 

atendimento da equipe multidisciplinar contribui para a qualidade de vida do idoso. 

Como pontos fortes, destaca que o serviço proporciona o acolhimento e o cuidado, 

em que o idoso sai de uma situação muito vulnerável, como por exemplo, a situação 

do idoso ser sozinho e não poder mais se cuidar, sofrer violências físicas, psicológicas 

e financeiras ou estar em situação de rua. Sendo abrigado em uma instituição ele 

estará protegido.  

O que pode ser aprimorado é oferecer todos os dias atividades 

diversificadas que sejam prazerosas para os idosos e a ampliação de vagas nas 

ILPI’s. 

Como dificuldades, a entrevistada aponta o número de vagas 

insuficientes para os idosos dependentes e também, não haver vagas para todas as 

demandas. De acordo com a assistente social da Secretaria há, atualmente, em torno 

de 20 (vinte) idosos na fila de espera por uma vaga, que pode demorar muito tempo 

para surgir. 
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A Gerente de Planejamento e Gestão da SMI aponta que, 

participando das discussões nos últimos anos do Conselho Municipal do Idoso, 

identifica que um dos maiores problemas é o número insuficiente de vagas para 

atender esses idosos. O desafio está em encontrar novos espaços físicos para ampliar 

o número de vagas e, outras entidades que façam o convênio com a prefeitura, tendo 

em vista que as instituições atuais, conveniadas com a prefeitura, estão com 

problemas para aumentar os espaços e receber mais idosos. Aponta ainda, que o 

envelhecimento da população e a futura inversão da pirâmide, indicam que o Brasil 

terá mais idosos do que crianças, demandando o aumento do serviço de acolhimento.   

Pontua ainda, que é preciso manter e aumentar as vagas do serviço Casa Dia, que é 

uma alternativa à institucionalização, pois o idoso fica somente das 8:00 às 17:00 hora 

no local, com amplo atendimento, mas mantém à noite e nos finais de semana a 

convivência familiar. 

A assistente social da ILPI 1 informa que a instituição tenta trazer de 

volta a questão da dignidade do idoso, oferecendo novas expectativas e outras 

possibilidades. Na instituição alguns idosos aproveitam tudo o que se oferecem a eles, 

melhorando a autoestima, a saúde e a aparência. Pontua que a instituição trabalha no 

sentido de acolher os idosos ofertando várias atividades, como o Projeto Conviver cujo 

objetivo é inseri-los na sociedade para que não se sintam excluídos. Destaca que as 

maiores dificuldades atualmente são as financeiras porque a maioria dos idosos que 

vem para o acolhimento estão muito comprometidos, dependentes e assim 

necessitam de muitas medicações, fraldas e tudo isso aumentam os custos. A 

assistente social afirma que o SUS hoje, não oferece muitos serviços para o 

atendimento à população e às vezes o idoso precisa fazer exames urgentes 

(ultrassom, endoscopia) e tem que ficar na fila de espera, porém como não tem 

condições de esperar, precisa fazer os exames nas redes particulares.  

Outro problema apontado por ela é o número insuficiente de 

funcionários, principalmente os da enfermagem que tem várias atividades como dar 

banho em 94 (noventa e quatro) idosos, trocar fraldas, medicar. Indica ainda, a 

necessidade de ampliar o quadro de funcionários, o número de vagas, mas, para isso, 

relata que é preciso de verbas. \pontua que o objetivo da instituição é ampliar as 

estruturas para acolher mais idosos e isso poderia ser concretizado se conseguissem 

mais financiamento. 

A assistente social da ILPI 2, aponta que são várias as dificuldades 
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enfrentadas pelo profissional no campo de atuação, uma delas seria com os próprios 

familiares que quando levam os idosos para a instituição, dificilmente voltam para 

visitá-los. Segundo ela, um dos motivos alegados pelas famílias é o fato do idoso, 

quando mais jovem, ter sido muito rigoroso, uma pessoa “ruim” com os filhos. Outro 

motivo, que ela percebe, é os familiares quererem administrar os bens desse idoso, 

no caso os institucionalizados em vagas privadas. Informa que muitos dos idosos 

encaminhados pela Secretaria Municipal do Idoso, não tem família e a curatela e a 

responsabilidade por esses idosos ficam sobre o gestor do Lar Maria Teresa. 

Outro problema que ela aponta, acontece quando funcionários não 

tem paciência para lidar com os idosos, o que se acentua quando se trata de pessoas 

que viviam em situação de rua. De acordo com ela, eles expressam os seus 

preconceitos, menosprezando-os, tratando-os com indiferença. Situação que é 

agravada quando o idoso não recebe nenhum benefício social. Uma das 

possibilidades destacadas pela assistente social para melhorar os serviços, seria a 

capacitação dos funcionários sobre a importância do trabalho com a equipe 

multidisciplinar, pois os serviços são desmembrados não possibilitando a interação 

entre as equipes, ou seja, cada um faz o seu trabalho, com uma interação 

multidisciplinar, a equipe da instituição poderiam desenvolver um trabalho melhor com 

os idosos que necessitam das ILPI’s. Outra possibilidade apontada por ela, seria 

buscar o desenvolvimento de ações que assegurassem os direitos dos idosos, 

oferecendo-lhes proteção social integral. 

A assistente social da ILPI 3, destaca que a dificuldade encontrada é 

a aceitação do próprio idoso em relação às suas limitações físicas motivados por 

problemas de saúde, ou, pela própria idade, à medida que estavam acostumados a 

serem independentes. Outra dificuldade apontada por ela é que alguns idosos chegam 

a instituição com o benefício comprometido por contratação de empréstimos pelo 

próprio idoso, ou, por seus familiares. Pontua ainda que outra situação em que 

encontra dificuldade com os familiares do idoso, é o fato deles se sentirem culpados 

em ter que deixar um ente familiar em uma instituição, mesmo ciente de que não tem 

condições de oferecer os cuidados que essa pessoa idosa necessita.  

Em relação aos pontos positivos a assistente social relata que são 

realizadas atividades com os idosos e atendimentos pelos técnicos que compõem a 

equipe da instituição e pela psicologia, tanto para os idosos quanto para as famílias 

para uma aceitação das dificuldades que encontram. O que pode ser aprimorado de 
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acordo com a assistente social, são os profissionais estarem sempre atualizados para 

atender as demandas que o serviço necessita. 

Analisando as respostas das entrevistadas percebemos que elas 

destacam como potencialidades a importância do serviço de institucionalização para 

idosos, visto que as mudanças nas configurações familiares e a entrada das mulheres 

no mercado de trabalho, fazem com que as famílias procurem cada vez mais outra 

alternativa para os cuidados de seu ente familiar. Nesse sentido, é importante que os 

idosos sejam atendidos e acolhidos pelas instituições, tendo acesso aos seus direitos 

básicos. 

 No entanto, podemos destacar que as maiores dificuldades 

enfrentadas pelas instituições que ofertam o serviço de institucionalização, diz 

respeito a falta de vagas para se ampliar o serviço de institucionalização. O 

despreparo profissional dos responsáveis técnicos das instituições, pode restringir o 

acesso aos benefícios ofertados pela instituição previstos na legislação. Outro 

problema é a ampliação e capacitação de funcionários para que possam desenvolver 

um serviço especializado e qualificado para os idosos institucionalizados. 

Constatamos, também, que uma grande dificuldade destacadas por todas as 

entrevistadas diz respeito ao baixo financiamento do poder público.  

Diante dessas afirmações podemos inferir que essas dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais dos serviços, responsáveis pelo encaminhamento e 

acolhimento desses idosos estão relacionados à falta de financiamento por parte do 

governo que ao descentralizar os serviços, retira às responsabilidades sobre si e 

deixam a cargo da sociedade civil. Essas constatações vão ao encontro de vários 

autores que discutem sobre os retrocessos nas políticas públicas, vivenciadas 

cotidianamente pelos trabalhadores. 

No caso dos idosos, tema que está sendo tratado nesta pesquisa, 

contradiz o que está previsto em lei, no Estatuto do Idoso, que mencionados 

anteriormente, em seus artigos 3º, parágrafo único, nos I, II, III, V, VI e VIII que: 

 

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. 
I – Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos 
públicos e privados prestadores de serviços à população; 
II – Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 
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específicas; 
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionados com 
a proteção ao idoso e; 
V – Priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em 
detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam 
de condições de manutenção da própria sobrevivência; 
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria 
e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos e; 
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social, 
locais (ESTATUTO DO IDOSO, 2003, págs. 08 e 09). 
 

 

E também no que prevê o art. 4º: “Nenhum idoso será objeto de 

qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e, todo 

atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei” 

(ESTATUTO DO IDOSO, 2003, p. 09). 

Nesse sentido, podemos perceber que apesar das leis e do estatuto 

do Idoso, nem sempre os direitos são plenamente garantidos, devido à falta de 

recursos das instituições de acolhimento, sejam estes financeiros ou humanos. É 

relevante ressaltar também, que o Estatuto do Idoso foi criado em meio a um contexto 

histórico de grandes retrocessos e sua elaboração teve como parâmetros os princípios 

constitucionais. Reúne em seus artigos os direitos básicos dos idosos e diretrizes para 

a titulação destes. 

Embasados no descrito acima podemos apontar que embora as 

ILPI’s, seja uma modalidade de abrigamento sob a égide da política de assistência 

social, o financiamento ínfimo repassado pelo governo, dificultam o acesso ao serviço 

de acolhimento de idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 

Nesse sentido, diante do crescimento acelerado da população idosa tanto à nível 

nacional quanto municipal é urgente que o Estado desenvolva políticas públicas para 

a proteção desses idosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve como objetivo apresentar a forma como está 

organizado e como é operacionalizado o serviço de acolhimento institucional em 

Instituição de Longa Permanência Para Idoso (ILPI) no município de Londrina. 

Buscamos apresentar a questão do envelhecimento humano a partir dos princípios e 

diretrizes propostos na Política Nacional do Idoso, na Constituição Federal de 1988 e 

o Estatuto do Idoso, contextualizando as características do envelhecimento humano, 

as concepções do envelhecimento, a história das ILPI’s , como as instituições eram 

concebidas, o perfil dos idosos institucionalizados no Brasil, a evolução das políticas 

públicas direcionadas a pessoa idosa e a importância do acolhimento institucional 

como um serviço socioassistencial.  

Para obter o conhecimento de como a Secretaria Municipal do idoso, 

organiza e operacionaliza o serviço de acolhimento institucional de idoso no município 

de Londrina realizamos uma pesquisa de campo entrevistando a Gerente da Central 

de Vagas da Secretaria responsável pela regulação de vagas, a assistente social, 

responsável pelos trâmites e fluxos para o encaminhamento do idoso para uma 

Instituição de Longa Permanência conveniadas com a prefeitura do município, a 

diretora administrativa e financeira, responsável pelo repasse do financiamento para 

as instituições do terceiro setor e a gerente de planejamento e gestão, responsável 

pelo convênio e parcerias das ILPI’s com a prefeitura municipal de Londrina. 

Realizamos também, entrevistas com as assistentes sociais que 

atuam nessas ILPI’s conveniadas com a prefeitura. 

Na pesquisa de campo, as entrevistas indicaram que existem três 

instituições do terceiro setor, no município de Londrina, cujas vagas são reguladas 

pela Secretaria Municipal do Idoso e que são conveniadas com o Poder Público: As 

Obras Assistenciais São Vicente de Paulo – Asilo São Vicente de Paulo, Sociedade 

Espírita de Promoção Social - Lar dos Vovôs e das Vovózinhas Gilda Marconi e Lar 

Maria Tereza Vieira. 

As três instituições se caracterizam da seguinte forma: Organizações 

da Sociedade Civil filantrópicas e privadas cujo objetivos são prestar atendimento 

integral à idosos de ambos os sexos com 60 anos ou mais, em situação de 

vulnerabilidade e risco pessoal e/ou social, desenvolvendo ações de forma a 

assegurar a esses idosos a efetivação dos seus direitos, tais como: direito à vida, 
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saúde, alimentação, educação, cultura, esporte, lazer, cidadania, liberdade e respeito, 

conforme o disposto nos artigos 8º, 9º e 10º do Estatuto do Idoso (2003). 

As instituições atendem no total 234 idosos, 189 ocupando as vagas 

públicas e 45 particulares. É importante ressaltar que no Asilo São Vicente de Paulo 

embora tenha capacidade para 105 atendimentos para vagas subsidiadas com 

recursos da prefeitura, está atendendo 94 idosos porque o restante das vagas são 

para idosos independentes. Outro ponto a ser destacado são as 10 vagas particulares 

que até presente momento não tinham sido ocupadas. O perfil dos idosos atendidos 

são 55,6% do sexo feminino e 44,4% do sexo masculino. A predominância de 

mulheres institucionalizadas confirma os dados do IBGE (2013), indicando que as 

mulheres representam 55,7% da população de idosos no Brasil e apontam que 

proporcionalmente o número de idosos do sexo feminino institucionalizados sejam 

maiores ainda, pelo fato de apresentarem uma maior probabilidade de ficarem viúvas 

e em situação desfavorável. 

Em relação a cor/raça 63% são brancos, 20,1% são negros, 13,8% 

são pardos e 3,1% são amarelos. A predominância de idosos da cor branca nas 

instituições evidenciam as relações inter-raciais que se encontram no brasil refletindo 

ainda, as características gerais da população brasileira em que a maioria se auto 

declaram brancas. 

Quanto ao grau de escolaridade 56,3% dos idosos são analfabetos, 

42,4% com algum grau de escolaridade, 0,6% com ensino médio completo e 0,6% 

com superior completo. Os dados encontrados quanto a alfabetização dos idosos em 

instituições de Londrina estão em consonância com as pesquisas realizadas em 

algumas regiões do Brasil que indicam o baixo nível de escolaridade em todas as 

instituições pesquisadas. 

No tocante ao grau de independência a maioria tem algum tipo de 

dependência e estão em concordância com dados do IPARDES (2008), que 

identificaram que 37% dos idosos institucionalizados possuem grau de dependência 

II, 17% grau de dependência III e 46% são independentes. O grau de dependência 

impacta diretamente na vida do idoso e sua família a medida em que a dificuldade em 

realizar as Atividades da Vida Diária (AVD), indica a necessidade de um cuidador que 

se disponibilize para auxiliá-lo. Portanto, segundo Marinho, Vieira, Costa e Andrade 

(2013, p.2), a dependência é um dos fatores que pode contribuir para a 

institucionalização do idoso. 
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Em relação a família em uma das instituições 55,3% possuem algum 

laço familiar, e 44,7% não. Não foi possível quantificar todas as instituições. 

No que se refere a equipe técnica as três instituições estão de acordo 

com o que propõe a Tipificação. 

Quanto a organização e operacionalização do encaminhamento e 

acolhimento dos idosos para as instituições, as pesquisas revelam que a demanda 

pode vir de familiares, particular, rede de serviços (UBS, CREAS, hospitais, 

comunidade e demanda espontânea (d0 próprio idoso). É feito um agendamento, com 

a família do idoso ou com o próprio, já solicitando todos os documentos necessários, 

R.G., C.P.F, laudo médico se houver, com a descrição da condição física e mental do 

idoso, comprovante de renda do idoso e de seus familiares. Nesta etapa é realizada 

uma entrevista com o usuário e/ou familiares para entender o contexto familiar, o 

motivo do pedido. É agendado uma visita domiciliar e após a assistente social faz uma 

análise minuciosa, caso a caso e, se o idoso estiver apto para ser encaminhado para 

uma ILPI, são solicitadas as documentações necessárias. 

No entanto, devido ao número reduzido de vagas públicas a maioria 

dos idosos vão para uma fila de espera. A demanda reprimida na época da construção 

do TCC era de vinte vagas. 

Na questão sobre como as entrevistadas a partir do cargo que 

ocupam, das tarefas que desempenham avaliam o serviço de encaminhamento e 

acolhimento em ILPI’s no município de Londrina, quais as principais dificuldades 

encontradas, se o serviço vão ao encontro na defesa dos direitos dos idosos e quais 

as possibilidades e/ou pontos fortes que podem ser ampliados e melhorados, 

destacamos como potencialidades a importância do serviço de institucionalização 

para idosos, visto que nas atuais configurações familiares e a entrada das mulheres 

no mercado de trabalho, impossibilitam os cuidados ao idoso no âmbito familiar, 

aumentem a procura por instituições de longa permanência. Isso demonstra a 

importância desse serviço para que os idosos sejam atendidos e acolhidos pelas 

instituições, tendo acesso aos seus direitos básicos. 

No entanto, as maiores dificuldades encontradas diz respeito a falta 

de vagas para se ampliar o serviço de institucionalização, ao despreparo dos 

profissionais responsáveis técnicos que podem restringir o acesso dos idosos aos 

benefícios ofertados pela instituição, a ampliação e capacitação de funcionários para 

que possam desenvolver um serviço especializado e qualificado para os idosos 
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institucionalizados e uma grande dificuldade é o baixo financiamento do Poder 

Público. 

Nesse sentido podemos inferir que apesar da Constituição Federal de 

1988, a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso (2003), nem sempre os 

direitos dos idosos são plenamente garantidos. Podemos apontar, também, que 

embora as ILPI’s seja uma modalidade de abrigamento sob a égide da política da 

assistência social, a falta de financiamento por parte do governo, dificultam o acesso 

dos idosos ao serviço de acolhimento. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevista com a gerencia da central de vagas, assistente social, diretoria 

administrativa e financeira, gerencia de planejamento e gestão da secretaria municipal 

do idoso em Londrina 

 

1) Como está organizado o serviço de acolhimento institucional para idosos em 

Londrina?  

2) Quantas e quais são as instituições que ofertam este serviço em Londrina? 

3) Destas instituições quantas são Instituições de Longa Permanência Para 

Idosos? Qual a diferença destas instituições? No que consiste uma ILPI? 

4) Como ocorre a operacionalização deste serviço? De onde vem a demanda? 

Qual o fluxo para atendimento? Como se dá o trabalho com a rede de serviços 

envolvidos? 

5) De onde vem os recursos para o financiamento dessas ILPI’s? Como se dão 

os convênios? 

6) Qual o perfil dos idosos institucionalizados em ILPI’s em Londrina/Paraná? 

7) Qual a diferença entre Casalar, Abrigo e Asilo? 

8) Como se dá a contratação dos profissionais que trabalham nas ILPI’s? 

9) As ILPI’s estão inscritas no Conselho Municipal da Assistência Social? Como 

se dá a fiscalização e monitoramento deste serviço? 

10)  Quais são os limites e possibilidades encontradas no serviço de 

encaminhamento e acolhimento do idoso para a ILPI? O que poderia ser 

melhorado e ampliado? 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista com as assistentes sociais das ilpis (asilo são Vicente de Paulo, albergue 
“Raul Faria Carneiro” lar dos vovôs lar das vovozinhas “Gilda Marconi” e lar Maria 
Tereza vieira) 

 

1) Quando foi fundada a instituição?  

2) Qual é o perfil dos idosos institucionalizados?  

3) Quais os fatores que levaram a institucionalização desses idosos? 

4) É uma instituição pública, privada ou filantrópica? Quantas são as vagas 

públicas e quantas privadas?  

5) Quantos idosos estão institucionalizados? 

6) Quantos idosos do sexo masculino e feminino? 

7) Qual a idade desses idosos?  

8) Há quanto tempo esses idosos estão institucionalizados? 

9) Qual a renda desses idosos? De onde é proveniente? 

10) Qual a etnia dos idosos? 

11) Qual o grau de escolaridade desses idosos? 

12) Qual a vinculação religiosa desses idosos? 

13) Os idosos institucionalizados são todos do município de Londrina? 

14) De onde vem os recursos? Quanto é o recurso destinado? De onde vem 

estes recursos? A instituição busca outros recursos além dos estabelecidos pelos 

convênios? Quais são esses convênios e como são conseguidos? 

15) Todos os idosos possuem famílias? Qual o grau de parentesco? 

16) Quais são os dias e horários de visitas? 

17) Os familiares visitam regularmente os idosos? 

18) Os idosos são todos independentes ou possuem algum grau de 

dependência? Que tipo de dependência? 

19) Qual a equipe que compõe a instituição para o cuidado com esses 

idosos? Qual a forma de contrato? 

20) A instituição tem autonomia para contratar a equipe? 
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21) Os idosos institucionalizados sofreram algum tipo de violência? Por 

parte de quem? Quais os tipos de violências? 

22) Quais são as atividades recreativas que a instituição oferta para esses 

idosos? Quantas vezes por semana? 

23) Quais são as potencialidades deste serviço? E qual a contribuição para 

a defesa dos direitos dos idosos? 

24) Quais são as dificuldades e limitações encontradas? O que poderia ser 

ampliados/aprimorado? 
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                     APÊNDICE C 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezado(a) Senhor(a) 

Gostaríamos de convidá-lo a participar de nossa pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) O 

Serviço de Acolhimento para Idosos em Instituições de Longa Permanência – ILPI’s Conveniadas com o 

Poder Público: conhecendo a realidade de Londrina, que tem como objetivo explicar como a Secretaria 

Municipal do Idoso organiza e operacionaliza o Serviço de acolhimento de idosos nas ILPI’s em Londrina, 

conveniadas com a Prefeitura Municipal de Londrina. 

.A pesquisa, utilizando a metodologia qualitativa,  consistirá na realização de  entrevistas junto aos 

participantes do estudo e posterior análise dos dados. Será conduzida dessa forma, pois pretendemos 

compreender a organização e operacionalização pela Secretaria Municipal do Idoso de Londrina para o 

encaminhamento do idosos para as três instituições conveniadas com o Poder Público e o perfil dos idosos 

institucionalizados.  

Trata-se de um(a) pesquisa de TCC desenvolvida por Luiza Lumiko de Vasconcellos e orientada pelo(a) 

Prof.(ª) Dr.(ª). Lorena Ferreira Portes, do curso de Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual de 

Londrina.  

A qualquer momento da realização desse estudo qualquer participante/pesquisado ou o estabelecimento 

envolvido poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar necessários. Qualquer participante selecionado ou 

selecionada poderá recusar-se a participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase da mesma, sem nenhum tipo 

de penalidade, constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será preservado através de 

adequada codificação dos instrumentos de coleta de dados. Especificamente, nenhum nome, identificação de pessoas 

ou de locais interessa a esse estudo. Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para 

fins unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de Trabalho de Conclusão de Curso, não sendo 

utilizados para qualquer fim comercial. 

Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que assine este “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. Desde já agradecemos sua colaboração e nos 

comprometemos com a disponibilização à instituição dos resultados obtidos nesta pesquisa, tornando-os 

acessíveis a todos os participantes. 

 

Luiza Lumiko de Vasconcellos 

Pesquisador (a) 

Curso de Graduação em Serviço Social - UEL 

 
 

 

Prof(ª).Dr(ª). Lorena Ferreira Portes 

Orientador (a) 

Curso de Graduação em Serviço Social - 
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UEL  

Eu, ____________________________________________________________, assino o termo de consentimento, após 

esclarecimento e concordância com os objetivos e condições da realização da pesquisa  de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) O Serviço de Acolhimento para Idosos em Instituições de Longa Permanência – ILPI’s Conveniadas com o Poder 

Público: conhecendo a realidade de Londrina permitindo, também, que os resultados gerais deste estudo sejam divulgados 

sem a menção dos nomes dos pesquisados. 

Londrina, _____ de ______________ de 201_.  

 
Assinatura do Pesquisado/da Pesquisada 
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ANEXO 1 

Ficha de pontuação – Indicadores de Vulnerabilidades 
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ANEXO 2 

Ficha de avaliação do grau de dependência do idoso 
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ANEXO 3 

Ficha de avaliação da sobrecarga do cuidador 
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ANEXO 4 

Ficha de solicitação de atendimento para a secretaria municipal do 

idoso/gerencia de atenção a pessoa idosa. 
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ANEXO 5 

Listagem de ILPI’s para os Idosos em Londrina 
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ANEXO 6 

Ficha de celebração de convênio (Gerência de gestão de convênio) 

 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Ab
d2a0378-3e72-4a9b-a80e-534087351963 
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ANEXO 7 

Termo de colaboração/Secretaria Municipal do Idoso/ Secretaria Municipal 

De Assistência Social 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018 – SMAS/FMAS/FMDCA  

   

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À 
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DAS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADAS NA 
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
QUE TENHAM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS.  

    

PROCESSO SEI nº 19.025.030978/2018-83  

  

 O MUNICÍPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.771.477/0001-70, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representada por sua Secretária 

NADIA OLIVEIRA DE MOURA, doravante denominado simplesmente de MUNICÍPIO, 

com fundamento nas Leis Federais nº 13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal nº 

8.742 de 07/12/1993, Lei Nº 12.435, de 6 de julho de 2011, na Lei Municipal nº 6.007 

de 23/12/1994, nas Leis Municipais nº 9.538 de 30/06/2004 e nº9.989/2006 de 

07/07/2006, nos Decretos Municipais nº 052/2010 de 26/01/2010, nº 438/2010 de 

30/04/2010, nº 1162 de 19/11/2010, nº 74 de 26/01/2011 e nº1.210 de 11/10/2017, na 

Resoluções do CNAS nº 130 de 15 de julho de 2005, nº 109 de 11 de novembro de 

2009 e nº 21 de 24 de novembro de 2016, nas Resoluções do Conselho Municipal de 

Assistência Social - CMAS nº 23 de 02/05/2018 e nº 31 de 11 de maio de 2018, na 

Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

nº04 de 22/02/2018, na Deliberação nº62/2016 e nº55/2016 do Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná  - CEDCA/PR e na 

legislação correlata e demais normas que regem a matéria, torna público o edital de 

Chamamento Público visando à seleção de propostas das organizações da sociedade 

civil interessadas na celebração de termo de colaboração que tenham como objeto a 

execução de serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção 

Social Especial, conforme categoria, modalidade e finalidade descritas neste edital.  
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1. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

     1.1. O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da 

administração pública municipal para a execução de atividades e projetos 

Socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial, para 

atendimento continuado, direto e gratuito à população que se encontra em situação 

de vulnerabilidade e risco pessoal/social no âmbito do Município de Londrina e seus 

Distritos, nas seguintes categorias:  

 

1.1.1.      Proteção Social Básica  Meta  
Valor Per 

Capta  
Valor Mensal  Valor Total  

Período de 

execução  

1.1.1.1.Serviço de Convivência e  

Fortalecimento de Vínculos  

(Deliberação nº62/2016- CEDCA/PR  

3.130  R$53,66 -   R$167.960,00 
De acordo com o 

proposto pela OSC 

    
        

1.1.2.      Proteção Social Especial  Meta  
Valor Per 

Capta  
Valor Mensal  Valor Total  

Período de 

execução  

1.1.2.1 Serviço de Acolhimento  

Institucional para Crianças e  

Adolescentes - Casa Lar  

20 R$2.032,09 R$ 40.641,80 
 

R$609.627,00 

 

de outubro/2018 a 

dezembro 2019 

1.1.2.2 Serviço de Acolhimento       

Institucional para Crianças e  

Adolescentes - Casa Lar (Deliberação 

nº55/2016 – CEDCA/PR)  

**13  R$60.000,00 - R$780.000,00 De acordo com o 

proposto pela OSC 

1.1.2.3.Serviço de Acolhimento  

Institucional de Pernoite – Operação 

Noite Fria 2019   

64  R$937,50 R$60.000,00 R$300.000,00 
de maio de 2019 a 

setembro 2019 

1.1.2.4.Serviço de Acolhimento 

Institucional de Longa Permanência 

para Pessoas Idosas –ILPI  

33  R$41,86 R$1.381,38 R$20.720,70 
de outubro/2018 a 

dezembro 2019 

** Considera-se como meta a unidade de casa lar, ou seja, para cada casa lar será calculado o valor mínimo de 
R$60.000,00. 

 1.2. O detalhamento das metas, valores, objetivos, metodologia para atendimento e 

abrangência dos serviços e projetos acima descritos, se encontram no ANEXO III 

deste Edital.  
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1.3. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

pelo Decreto Municipal nº1.210/2017 e pelos demais normativos aplicáveis, além das 

condições previstas neste Edital.  

1.4. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de 

classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos Termos de 

colaboração e de Termos de Fomento.  

1.5. Em atendimento ao §1º e §3º do art. 2º da Resolução nº04 de 22/02/2018 do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o valor total 

de que trata o item 1.1.1.1.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

(Deliberação nº62/2016- CEDCA/PR, será rateado de maneira equânime entre o total 

de metas constante das propostas classificadas conforme item 6.5. O resultado desse 

rateio será publicado quando da divulgação do resultado preliminar de que trata o item 

6.6., devendo a OSC ajustar o valor proposto ao valor divulgado, no plano de trabalho 

a ser entregue em conformidade ao item 7. Da Fase de Celebração.  

1.6. Em atendimento ao §1º e §3º do art. 2º da Resolução nº20 de 24/05/2018 do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o valor total 

de que trata o item 1.1.2.2. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes - Casa Lar (Deliberação nº55/2016 – CEDCA/PR), será rateado de 

maneira equânime entre o total de metas constante das propostas classificadas 

conforme item 6.5. O resultado desse rateio será publicado quando da divulgação do 

resultado preliminar de que trata o item 6.6., devendo a OSC ajustar o valor proposto 

ao valor divulgado, no plano de trabalho a ser entregue em conformidade ao item 7. 

Da Fase de Celebração.  

2. JUSTIFICATIVA  

 O Município de Londrina, considerado a quarta maior cidade da região sul do 

país, possui, de acordo com o Censo do IBGE/2010, 506.701 pessoas como 

população residente, das quais 493.520 na área urbana e 13.181 na área rural. A 

estimativa populacional indica crescimento no número de residentes para 553.393 

habitantes no município (IBGE/2016). Constitui-se pelo distrito sede (Londrina) e pelos 

distritos do Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São Luiz 
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e Warta. Além dos distritos, cerca de 2.000 indígenas do grupo Kaingáng vivem na 

Terra Indígena Apucaraninha (região de Londrina) em 04 aldeias localizadas entre os 

Rios Tibagi, Apucarana, Apucaraninha e Toldo. São elas: Aldeia sede, Água Branca, 

Serrinha e Barreiro. No Estado do Paraná, a população estimada de Kaingáng é de 

12.000 indivíduos, estando, portanto, 16,66% na da população Indígena do Paraná 

localizada na região de Londrina.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Londrina, 

calculado com base nos dados do Censo Demográfico de 2010, foi de 0,778. O 

município está situado na faixa de desenvolvimento humano alto (IDH-M entre 0,700 

e 0,799). Nas duas últimas décadas Londrina teve um incremento no seu IDH-M de 

32,31%, aumento inferior às médias de crescimento nacional (47,46%) e estadual 

(47,73%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDH-M do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 46,12% entre 1991 e 

2010. Londrina ocupa a 145ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 144 (2,59%) municípios estão em situação melhor e 5.421 (97,41%) 

municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 399 outros municípios de 

Paraná, Londrina ocupa a 6ª posição, sendo que 5 (1,25%) municípios estão em 

situação melhor e 394 (98,75%) municípios estão em situação pior ou igual. 

(LONDRINA, 2013, p. 262; PNUD, 2013, p. 2 e 3). Contudo, lado a lado com este alto 

índice de desenvolvimento humano, e apesar da melhoria do nosso desempenho no 

conjunto de indicadores que compõem o IDH-M, ainda persistem no Município altas 

taxas de concentração de renda e, consequentemente, alta desigualdade social, que 

se reflete em número expressivo de pessoas vivendo em situação de pobreza em 

assentamentos, ocupações e favelas, localizadas nas áreas periféricas da cidade. O 

Índice de Gini3 do Município de Londrina, apurado no ano de 2010, é 0,51. Este 

desempenho é decorrente dos seguintes dados de concentração na apropriação da 

renda total produzida: 57,23% da renda apropriada pelos 20% mais ricos, e 42,77% 

pelos 80% mais pobres. Contudo, tivemos avanços nas últimas décadas neste 

indicador: em 2000, a participação dos 20% mais ricos na apropriação da renda total 

produzida em Londrina era de 62,02%, vinte e duas vezes superior à dos 20% mais 

pobres. (PNUD, 2013, p.12; PORTAL ODM, 2012, p. 2). Dados do Relatório de 

Informações Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social – MDS – RI Bolsa 

Família e Cadastro Único (MDS/SAGI, 2014), baseados no último Censo Demográfico 
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(IBGE, 2010) indicam que Londrina possui aproximadamente 27.096 famílias 

consideradas de baixa renda (Segundo o MDS as famílias com renda per capita de 

até ½ salário mínimo ou até três salários mínimos de renda total, são famílias de baixa 

renda). Sendo a média de moradores por domicílio de 3,06 pessoas (IBGE, 2010), 

chega-se a um número aproximado de 82.913 pessoas nesta condição social, ou seja, 

16,4% da população total do município vivendo e situação de extrema pobreza. Ainda, 

segundo a classificação adotada pelo MDS, cerca de 14.507 famílias, ou seja, 

aproximadamente 44.391 pessoas vivem em situação de pobreza no Município de 

Londrina.  

Os dados supramencionados sugerem que as famílias pobres do município de 

Londrina se encontram em situação de vulnerabilidade e desproteção social, 

concebida na sua forma multidimensional, ou seja, além da ausência de renda, as 

pessoas ou grupos nesta condição encontram-se socialmente fragilizadas, 

considerando sua exposição a fatores que geram privação de capacidades e 

potencialidades e prejudicam o acesso a bens e serviços, ao conhecimento, à renda 

e ao trabalho. A vulnerabilidade implica ainda em exposição a riscos pessoais e 

sociais, como, por exemplo, à violência relacionada ao envolvimento com substâncias 

psicoativas, à exploração sexual, ao trabalho infanto-juvenil, aliciamento, abandono, 

bem como a fragilidade de vínculos familiares, o não acesso a lazer, cultura, trabalho, 

saúde, educação, habitação, infraestrutura urbana. Neste último sentido a 

vulnerabilidade relaciona-se ao desamparo institucional por parte do Estado, e a 

superação de tal condição demanda atenção do conjunto de políticas públicas.  

No que se refere à realidade do Município por segmentos etários, Londrina 

apresenta os seguintes dados importantes e que devem ser considerados quando da 

proposição de ações por todas as políticas públicas. Em relação à criança e ao 

adolescente, segmento legalmente definido como prioridade absoluta, conforme 

estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069/1990), os 

dados do censo IBGE 2010 indicam que o município conta com 25,62% de sua 

população na faixa de idade de 00 a 17 anos, o que totaliza 129.808 pessoas, das 

quais 79.020 (16,09%) são crianças de 00 a 11 anos e 48.333 (9,53%) são 

adolescentes, de 12 a 17 anos.  

Destaque-se, no segmento de população adulta, um crescente número de 
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pessoas em situação de rua na cidade de Londrina. Os dados de atendimento do 

Centro POP e da equipe de Abordagem Social indicam que, além dos originários do 

município de Londrina, tem ocorrido o aumento do número de pessoas que chegam à 

cidade sem referência familiar e sem perspectivas de emprego. Esses serviços da 

rede governamental atendem, em média, 287 pessoas em situação de rua por mês 

no Centro POP e 224 pessoas nessa situação/mês no Serviço de Abordagem Social, 

número que vem crescendo sistematicamente, mês a mês.  

No que se refere à população idosa, outro público destacado pela legislação 

como alvo de atenção prioritária das políticas públicas para a garantia dos seus 

direitos (segundo Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003), o Censo IBGE 2010 chegou a 

um número de 64.476 pessoas, 12,72% do total da população, sendo 13,77% de 

mulheres e 11,59% de homens.  

Os dados aqui apresentados estão longe de esgotar a análise socioterritorial 

de Londrina. Contudo, contribuem para fixar a noção de que é preciso mobilizar todo 

o conjunto de políticas públicas municipais na direção da solução dos grandes 

problemas locais, entre eles a pobreza e a desigualdade social que privam uma 

parcela significativa de londrinenses do efetivo exercício dos seus direitos de 

cidadania.  

A rede socioassistencial, segundo a Norma Operacional Básica do SUAS/NOB 

– NOB/SUAS/2005, é um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da 

sociedade civil, que oferta e opera benefícios, serviços, programas e projetos à 

população. O município de Londrina, por ser um município de grande porte, deve ter, 

conforme estabelecido na NOB/SUAS 2005, uma rede socioassistencial complexa, ou 

seja, contar com todos os serviços considerados necessários ao atendimento da 

população, de acordo com os níveis de complexidade estabelecidos na Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 

– Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, que devem garantir seguranças 

de sobrevivência, acolhida e de convívio ou vivência familiar e comunitária em cada 

uma de suas ações, sejam elas serviços, benefícios, programas e projetos. Nessa 

perspectiva e considerando que a estrutura de serviços e instrumentos públicos de 

atendimento especializado à população é insuficiente frente a demanda municipal, 
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precisa contar com a Rede de Serviços Socioassistenciais não governamental, motivo 

pelo qual institui o presente edital.  

   

3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO  

3.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs):  

3.1.1. Definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 

(com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015) e art. 2º do 

Decreto Municipal nº1.210/2017:  

a) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre 

os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 

terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, 

dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;  

b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; 

as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 

as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho 

e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais 

ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas 

para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou  

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.   

3.1.2. Que declarar, conforme modelo constante no Anexo I, que está ciente e 

concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 

responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção.  

   

4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO  
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4.1. As Organizações da Sociedade Civil que pretendam pleitear os recursos a que se 

refere o item 1.1.1.1, deverão executar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, em parceria com o Município de Londrina por meio de Termo de 

Colaboração, em vigência até a data da apresentação da proposta, conforme 

estabelece o inciso II do artigo 1º da Resolução nº04 de 22/02/2018 do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

4.2. As Organizações da Sociedade Civil que pretendam pleitear os recursos a que se 

refere o item 1.1.2.1, deverão executar o Serviço de Acolhimento Institucional, em 

parceria com o Município de Londrina por meio de Termo de Colaboração, em vigência 

até a data da apresentação da proposta, conforme estabelece o inciso II do artigo 1º 

da Resolução nº20 de 24/05/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente.  

4.3. Para habilitação e celebração do termo de colaboração, a Organização da Sociedade 

Civil deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) Cópia do estatuto e suas alterações, ambos registrados em cartório;  

     Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam:  

I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades cooperativas;  

II - no caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a outra 

pessoa jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e 

sociedades cooperativas;  

III - escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras 

de contabilidade.  

b) Comprovante de que possui no mínimo um ano de cadastro ativo no CNPJ, emitido 

do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil;  

c) Declaração de cadastro da OSC pela Secretaria Municipal de Assistência Social; d) 

Ata de posse da Diretoria;  

e) RG e CPF do Presidente e do Tesoureiro;  
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f) Registro válido da OSC no Conselho Municipal de Assistência Social, e no caso de 

parcerias onde o objeto seja atendimento à crianças e adolescentes, também o 

registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;  

g) Atestado de Funcionamento em vigência, emitido pelos conselhos correspondentes 

ao item anterior;  

h) Alvará de Licença;  

i) Licença Sanitária;  

j) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Unificada mobiliária e 

imobiliária).  

k) Certificado de Regularidade do FGTS.  

l) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.  

m) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta quanto à Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União);  

n) Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;  

o) Certidão Liberatória - Controladoria Geral do Município de Londrina;  

p) Prova de Regularidade quanto à Débitos Trabalhistas;  

q) Declaração de Ciência e Concordância constantes dos ANEXOS I;  

r) Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, telefone, e-mail, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e CPF, conforme modelo ANEXO VIII;  

s) Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;  

t) Documentos que comprovem o tempo mínimo de experiência prévia deverá ser de 1 

(um) ano, com atividade idêntica ou similar ao objeto da parceria, que capacita a 

organização para a celebração da parceria desde que demonstrado que tenha atuado 

em ações junto à população, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:  

             I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações 

da sociedade civil;              II - relatórios de atividades com comprovação das ações 

desenvolvidas;  

III - publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 

pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;  

IV - currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes,  

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;  
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V - declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou 

Ministério Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas; ou              

VI  - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização;  

u) Declaração do representante legal da organização sobre as instalações e condições 

materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, ou informe de que apresentará 

essa declaração até trinta dias após a celebração da parceria, conforme modelo 

ANEXO VI;  

v) Declaração, conforme modelo ANEXO VII, de que o administrador, dirigente ou 

associado com poder de direção não seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha 

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente 

público:  

I – com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela 

realização da seleção promovida pelo órgão ou entidade da administração pública; ou  

II – cuja posição no órgão ou entidade da administração pública seja hierarquicamente 

superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção;  

III – Que não contratará nem remunerará com recursos da parceria, servidor ou 

empregado público ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o segundo grau;  

IV – Demais itens conforme consta no ANEXO VII.  

w) Comprovação de que os dirigentes não tenham sido condenados, em decisão 

irrecorrível, em ações cíveis, criminais ou de improbidade administrativa, junto à 

Justiça Federal e à Justiça Comum, e em havendo consta, deverá apresentar Certidão 

de Inteiro Teor da respectiva Vara.  

x) Plano de Trabalho, conforme diretrizes do ANEXO III e roteiro para elaboração de 

proposta no ANEXO IV.  

y) Ofício da Organização da Sociedade Civil, à Secretária Municipal de Assistência 

Social solicitando a celebração da parceria.  
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4.4.Não é permitida a atuação em rede.  

4.5.Impedimentos e Inabilitação  

  4.5.1. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:  

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);  

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 

39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);  

c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública, estendendo-se a vedação 

aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados 

membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 

39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e 

§§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);  

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, 

ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);  

e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com 

a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção 

prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014  

(art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);  

f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos (art.  



136 

39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);  

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 

esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido 

julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido 

considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 

(art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).  

   4.5.2. Em caso de omissão ou não atendimento a algum requisito, haverá decisão 

de inabilitação e será convocada a próxima organização, em ordem decrescente de 

classificação.  

   

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO  

 

5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, será formada membros titulares e suplentes designados por ato 

publicado no Jornal Oficial do Município, sendo pelo menos três servidores efetivos 

ocupantes de cargo da administração pública.  

5.2. O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de participar do processo 

quando tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, 

dirigente, conselheiro ou empregado da organização da sociedade civil participante 

do chamamento público; ou sua atuação no processo de seleção configurar conflito 

de interesse, entendido como a situação gerada pelo confronto entre interesses 

públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de 

maneira imprópria, o desempenho da função pública.  

5.3. O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a 

realização ou continuidade do processo de seleção.  
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5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista integrante dos quadros da administração 

pública ou terceiro contratado na forma da Lei nº 8.666/1993.  

5.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas organizações 

concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem 

ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.  

   

6. DA FASE DE SELEÇÃO  

 

6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:  

Tabela 1  

ETAPA   DESCRIÇÃO DA ETAPA  DATAS  

1  Publicação do Edital de Chamamento Público.  13/07/2018 

2  
Envio das fichas de inscrição e propostas pelas Organizações da 

Sociedade Civil.  

Até 13/08/2018 às 17:00hs 
(Horário de Brasília). 

 

3  
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção.  

 
De14/08/2018 à 21/08/2018 

 

4  Divulgação do resultado preliminar.  
22/08/2018 
 

5  Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  

Até 29/08/2018 às 17:00hs 
(Horário de Brasília). 

 

6  Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.  

De 30/08/2018 até 03/09/2018 
 

7  

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se 

houver).  

04/09/2018 
 

   

5.1. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração da parceria e a não ocorrência de impedimento para a celebração da 

parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de 
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julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais 

bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.   

 

5.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público  

 

5.2.1. O presente Edital será divulgado no sítio eletrônico oficial da Prefeitura do 

Município de Londrina na página da Secretaria Municipal de Assistência Social, com 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data 

de publicação do Edital, conforme Tabela 1.  

 

5.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs  

5.3.1. As propostas (ANEXO IV deste Edital) deverão ser apresentadas pelas OSCs 

em envelope fechado devidamente identificado com o nome da instituição proponente, 

nome de pelo menos um contato, telefone e e-mail e conter a inscrição “Proposta – 

Edital de Chamamento Público nº 003/2018- SMAS/FMAS/FMDCA”, como capa do 

lado de fora do envelope deve ser fixada a Ficha de Inscrição (ANEXO II deste Edital). 

Ambos devem ser entregues pessoalmente na, e somente na Gerência de Gestão de 

Convênios da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada à Av. Bandeirantes, 

nº379, até a data prevista na tabela 1 deste Edital, no horário das 12h00 às 17h00min.  

5.3.2. A proposta deverá ser apresentada em uma única via impressa, deverá ter 

todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada 

pelo representante legal da OSC proponente ou Procurador (mediante apresentação 

de procuração com reconhecimento de firma em cartório). Também deve ser entregue 

uma cópia em versão digital da proposta (após assinada digitalizar em formato PDF e 

gravar em CD ou pen drive – não serão devolvidos).  

6.1.1. No ato da entrega da proposta a Gerência de Gestão de Convênios - SMAS 

entregará ao representante da OSC proponente, um protocolo de entrega carimbado 

e assinado por servidor lotado na Gerência de Gestão de Convênios. Somente serão 
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aceitos questionamentos em relação à entrega da proposta mediante apresentação 

do referido protocolo.  

6.1.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem 

explícita e formalmente solicitados pela administração pública e/ou Comissão de 

Seleção.  

6.1.3. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta por categoria. Caso venha 

a apresentar mais de uma proposta na mesma categoria, dentro do prazo, será 

considerada apenas a última proposta enviada para análise.  

6.1.4. Observado o disposto no item 6.5.3. e ANEXO III (plano de trabalho proposta 

pela Administração Pública) deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as 

seguintes informações:  

a) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto 

proposto;  

b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas;  

c) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e d) O valor 

global.  

   

6.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção.  

6.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 

analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o 

julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá 

total independência técnica para exercer seu julgamento.  

6.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão 

do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até 

mais 05 (cinco) dias.  
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6.5.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de 

julgamento estabelecidos na Tabela 2, observado o contido no ANEXO III (plano de 

trabalho proposta pela Administração Pública) deste Edital.  

6.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão realizadas com base nos critérios 
de julgamento apresentados na tabela a seguir:  

6.5.5.  

Tabela 2  

Critérios de Julgamento 

 

  

Metodologia de Pontuação 

Pontuação  
Máxima por  

Item  

(A) Informações sobre ações a serem 
executadas, metas a serem atingidas, 
indicadores que aferirão o cumprimento 
das metas e prazos para a execução das 
ações e para o cumprimento das metas.  

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 
pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório (0,0). 

 

4,0  

(B) Grau de adequação da proposta aos 

objetivos específicos da Política de 

Assistência Social e ao contido no 

ANEXO III.  

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de adequação (1,0) 

- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de adequação 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 

critério implica a eliminação da 

2,0  

 proposta, por força do caput do art. 27 da 

Lei nº 13.019, de 2014. 

 

(C) Descrição da realidade objeto da 

parceria e do nexo entre essa realidade  

e a atividade proposta.  

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou atendimento 

insatisfatório (0,0). 

1,0  
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(D) Grau de adequação da proposta ao 

valor de referência constante do ANEXO 

III deste Edital, com menção expressa ao 

valor global da proposta.  

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou atendimento 
insatisfatório (0,0). 

 

1,0  

(E) Capacidade técnico-operacional da 

instituição proponente mediante relato de 

experiência na realização de atividades 

ou projetos relacionados ao objeto da 

parceria ou de natureza semelhante.  

- Grau pleno de capacidade técnico-
operacional (2,0). 

- Grau satisfatório de capacidade técnico-
operacional (1,0). 

- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de capacidade 
técnico-operacional (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta por 
falta de capacidade técnica e operacional 

da OSC (art. 

33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 

13.019, de 2014). 

2,0  

Pontuação Máxima Global  10,0  

 

6.5.6. As propostas concorrerão entre si por categoria.  

6.5.7. A classificação das propostas será de acordo com a pontuação máxima 

global obtida através da soma dos itens de (A) a (E), sendo melhor classificada 

a proposta com a maior pontuação máxima global.  

6.5.8. Ocorrendo empate terá preferência a proposta com maior pontuação 

obtida no critério de julgamento (B), persistindo o empate será melhor 

classificada a proposta com maior pontuação obtida nos critérios de 

julgamento, sucessivamente, (A), (C) e (E), permanecendo condição de empate 

será melhor classificada a OSC com maior tempo de inscrição junto ao 

Conselho Municipal de Assistência Social. Em último caso, a questão será 

decidida por sorteio.  

6.5.9. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao 

critério de julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo 

ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 



142 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime.  

6.5.10. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências 

relativas ao critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos 

desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou abrangência, 

beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar 

relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á na Etapa 

de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das 

experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.  

6.5.11. Serão eliminadas aquelas propostas:  

a) Que estejam em desacordo com o Edital;  

b) Que recebam nota “zero” no critério de julgamento (B);  

c) Que recebam nota “zero” no critério de julgamento (E);  

d) Que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da 

realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as 

ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e 

para o cumprimento das metas;  

e) Que apresentem proposta com valor incompatível com o objeto da parceria.  

6.5.11. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 

adequada ao valor de referência constante do chamamento público, levando-

se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os 

resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, 

de 2014).  

6.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.  

  A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de 

seleção no sítio oficial do Município na página da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, de acordo com as datas fixadas na tabela I.  

6.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.   

6.7.1.Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 
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apresentar recurso administrativo, no prazo constante da Tabela 1 deste edital, 

ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será recebido recurso 

interposto fora do prazo.   

6.7.2. Os recursos serão apresentados pessoalmente na Gerência de Gestão de 

Convênios da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Avenida 

bandeirantes, nº379 – Vila Ipiranga – Londrina, no horário das 12h00 às 

17h00min., conforme data prevista na tabela 1, em formulário específico 

constante do ANEXO V deste Edital, em duas vias, sendo uma devolvida 

devidamente protocolada.  

6.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via 

eletrônica, arcando somente com os devidos custos, quando houver.   

6.7.4. Na fase de recursos, constituída unicamente para o reexame das decisões 

proferidas em relação ao resultado preliminar, não poderão ser apresentados 

novos documentos ou adendos, cujo caráter seja o de complementaridade de 

informações não prestadas ou documentos não apresentados em fase anterior.  

6.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.  

6.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.   

6.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão 

no prazo de 2 (dois) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento 

das contrarrazões.  

6.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo 

máximo de 2 (dois) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A 

motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em 

declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 

informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 

do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.  

6.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 
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Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito da 

Prefeitura do Município de Londrina.  

6.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

de aproveitamento.   

   

6.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  

6.9.1. A Administração pública divulgará o resultado definitivo final no sítio oficial do 

Município na página da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo 

com a data prevista na Tabela 1, deste Edital.   

7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO  

7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria:  

Tabela 3  

   

7.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do 

Plano de Trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais.  

7.2.1. Para a celebração da parceria, a administração pública convocará a 

OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da 

convocação, apresentar o seu Plano de Trabalho (conforme modelo ANEXO X) 

ETAPA   DESCRIÇÃO DA ETAPA  

1  

Convocação da(s) OSC(s) selecionada(s) para apresentação do Plano de Trabalho e comprovação 

do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais.  

2  
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 

impedimentos (vedações) legais. Análise do Plano de Trabalho.  

3  Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação, se necessário.  

4  Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de Colaboração.  

5  Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Jornal Oficial do Município.  
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e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração 

da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (Lei nº 13.019/2014).  

7.2.2. Por meio do Plano de Trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar 

o detalhamento da proposta submetida e aprovada pela Comissão de Seleção 

no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação 

(em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observados o contido no 

ANEXO III - Plano de Trabalho proposto pela Administração Pública e o ANEXO 

X – Modelo de Plano de Trabalho.  

7.2.3. O Plano de Trabalho (ANEXO X) deverá ser entregue devidamente 

preenchido, sem rasuras, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 

Presidente da OSC ou Procurador (mediante apresentação de procuração com 

firma reconhecida em cartório) em uma via física e uma digitalizada (após 

assinado), e conter, no mínimo, os seguintes elementos: a) Dados de 

identificação da OSC e do presidente;  

8. A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre a atividade ou o projeto proposto com as metas a serem atingidas;  

9. A forma de execução das ações, com detalhamento das atividades e seus 

objetivos específicos, carga horária por turno, metodologia por faixa etária (se 

for o caso), calendário anual de atividades (consultar a Secretaria Municipal de 

Assistência Social sobre a existência de calendário anual préfixado para o 

serviço de interesse da proponente) onde constem intervalos, feriados e 

recessos previstos para o ano, entre outros;  

10. A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

11. A definição e detalhamento dos indicadores de avaliação, detalhando 

formulários, documentos (anexar modelo) e outros meios a serem utilizados 

para a aferição do cumprimento das metas;  

12. A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas 

na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 

discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto 

(observar o disposto na lei municipal 9.538/2004 principalmente no que diz 

respeito às vedações do art.7º, e nos art. 42, 45 e 46 da Lei Federal nº 

13.019/2014); g) Os valores a serem repassados mediante cronograma de 

desembolso;  
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h) A equipe disponível para execução da atividade detalhando no mínimo: o número 

de pessoas por cargo; função, resumo das atividades e carga horária de cada 

profissional (inclusive com descrição de hora de entrada e saída), qual a fonte 

de recursos para remuneração de cada profissional.  

   

7.2.4. Além da apresentação do Plano de Trabalho (ANEXO X), para celebração da 

parceria, a OSC selecionada, no mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias 

corridos, deverá entregar a documentação constante do item 4.1 deste Edital.  

7.2.5. A documentação de que trata o item anterior, deverá ser entregue pessoalmente 

na, e somente na, Gerência de Gestão de Convênios da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, situada à Av. Bandeirantes, nº379, no horário das 12h00 

às 17h00min. Os documentos, inclusive o plano de trabalho (ANEXO X), 

deverão ser apresentados em versão digital ("digitalizados" em um CD ou pen 

drive – não será devolvido) e acompanhados de seus originais ou cópia legível 

autenticada em cartório.  

7.2.6. No ato da entrega dos documentos, um servidor público lotado na Gerência de 

Gestão de Convênios – SMAS, conferirá todos os documentos e, constatada a 

regularidade entregará ao representante da OSC proponente, um protocolo de 

entrega carimbado e assinado. Os originais serão devolvidos nesse mesmo 

ato.  

7.2.7. Não serão concedidos protocolos quando da entrega de documentos parciais, 

ilegíveis, rasurados, vencidos ou fora da validade, entregues somente em meio 

físico, ou sem os originais. Somente serão aceitos questionamentos em relação 

à entrega da documentação mediante apresentação do referido protocolo.  

   

7.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais e 

análise do Plano de Trabalho (ANEXO X).  
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7.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração 

pública, do atendimento, pelas OSCs selecionadas, dos requisitos para a 

celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e 

cumprimento de demais exigências descritas neste Edital. Engloba, ainda, a 

análise do Plano de Trabalho.  

7.3.2. A administração Pública Municipal examinará o Plano de Trabalho apresentado 

pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem 

classificada e habilitada que tenha sido convocada.   

7.3.3. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com as 

informações já apresentadas anteriormente pela OSC na proposta, observados 

os termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para 

tanto, a administração pública poderá solicitar a realização de ajustes no Plano 

de Trabalho.  

7.3.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 

selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de 

celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela 

imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a 

celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.  

7.3.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC 

convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 

da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos 

documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, 

sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.  

   

7.4. Etapa 3: Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de documentação.  

7.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 

constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato 

e instada a regularizar sua situação, por prazo a ser definido pela Administração 

Pública, sob pena de inabilitação.    
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7.4.2. Caso seja constatada a necessidade de adequação no Plano de Trabalho 

enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e 

a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de 

recebimento da solicitação apresentada.  

7.4.3. Não serão celebradas parcerias sem a devida regularização das situações de 

que trata os itens  

7.4.1 e 7.4.2.  

7.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de Colaboração.  

7.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 

providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do Plano 

de Trabalho, a emissão do parecer técnico pela administração pública, as 

designações do Gestor da Parceria e da Comissão de Monitoramento e 

Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.        

7.5.2. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase 

de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada 

a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular 

celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e 

exigências previstos para celebração, devendo inclusive serem renovadas as 

certidões, atestados, registros, atas e demais documentos vencidos nesse 

período.  

7.5.3. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários, estatutários e no 

quadro de dirigentes, quando houver.  

7.5.4. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.  

   

7.6. Etapa 5: Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Jornal Oficial 

do Município.  

7.6.1. O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação 
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de seu extrato no Jornal Oficial do Município.  

   

8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO  

8.1. A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:  

8.1.1. Unidade Orçamentária: 25.030 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL  

a) Programas de Trabalho: 08.244.0017.6061- Atividades da Proteção Social 

Básica e  08.244.0017.6062 – Atividades da Proteção Social Especial 

(conforme o caso)  

b) Natureza da Despesa: 3.3.50.43. – Subvenção Social  

c) Fonte de Recursos: recursos próprios do Município e Fontes Externas  

8.1.2. Unidade Orçamentária: 25.020 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA DO ADOLESCENTE  

a) Programa de Trabalho: 14.243.0010.6059- Formulação e Implementação da 

Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente.  

b) Natureza da Despesa: 3.3.50.43. – Subvenção Social e 4.4.50.42 - Auxílios  

c) Fonte de Recursos: Fontes Externas.  

9. DISPOSIÇÕES FINAIS  

9.1. O presente Edital será divulgado no sítio eletrônico oficial do Município na 

página da Secretaria Municipal de Assistência Social, com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação 

do Edital.  

9.2. A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, 

sem que caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou 

compensação.  

9.3. A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da 

parceria, mas obriga a administração pública a respeitar o resultado definitivo 

caso celebre a parceria.  

9.4. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que 

caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativa. A seleção de 
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propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria 

com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse 

financeiro.  

9.5. Dúvidas e situações em relação às quais este Edital seja omisso serão 

solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na fase de seleção, 

pela Comissão de Seleção.  

9.6. Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de 

que participe o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica 

eleito o Foro de Londrina, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos 

decorrentes da parceria.  

9.7. Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será 

decidida pela Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso ao 

administrador público.  

9.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos 

prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e 

estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.  

9.9. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos 

de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, alterando se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a 

alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.  

9.10. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento 

Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta 

apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou 

inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à 

rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação de sanções.  

9.11. A administração pública não cobrará das OSC proponentes taxa para participar 

deste Chamamento Público.  

9.12. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 

despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
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responsabilidade das proponentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio 

ou indenização por parte da administração pública.  

9.13. O presente Edital terá vigência de 06 meses a contar da data da homologação 

do resultado definitivo, para fluxo contínuo de celebração de parcerias com as 

Organizações da Sociedade Civil selecionadas.  

9.14. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:  

  Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;  

Anexo II – Ficha de Inscrição;  

Anexo III – Plano de Trabalho proposto pela Administração Pública / Diretrizes para 

elaboração da proposta;  

Anexo IV – Proposta para Celebração de Termo de Colaboração;  

Anexo V – Formulário de Recurso;  

Anexo VI – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;  

Anexo VII – Declaração de conformidade com a Lei Federal nº 13.019/2014 e a Lei 

Municipal 9.538/2004;  

Anexo VIII – Relação dos Dirigentes da Organização da Sociedade Civil;  

Anexo IX – Declaração de não ocorrência de impedimentos;  

Anexo X – Formulário de Plano de Trabalho;  

Anexo XI – Minuta do Termo de Colaboração.  

Londrina, 16 de maio de 2018.  

  

Nadia Oliveira de Moura  

Secretária Municipal de Assistência Social  
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ANEXO I  

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA    

   

          Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] 

está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento 

Público nº 003/2018 – SMAS/FMAS/FMDCA e em seus anexos, bem como que se 

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações 

e documentos apresentados durante o processo de seleção.  

    

Londrina – Pr., ____ de ______________ de 2018.  

   

   

   

   

   

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  

 

ANEXO II  

   

FICHA DE INSCRIÇÃO  

   

1. Organização da Sociedade Civil: 
_________________________________________________ 
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____________________________________________________________
________________ ________  

   

2. Representante legal____________________________ 
CPF:______________________________  

   

3. Identificação do Edital de Chamamento Público:______/________.  

   

4. Objeto da proposta: 

____________________________________________________________  

__________________________________________________________________

________________  

Declaro, para os devidos fins, que ao protocolar a presente ficha de inscrição 

acompanhada da respectiva documentação, aceito todos os termos e condições do 

presente edital de chamamento público.  

 A documentação para habilitação deverá ser entregue em envelope lacrado, 

devidamente identificado com essa ficha de inscrição como capa.  

 Londrina, _____ de _____________ de ______  

   

____________________________________________________  

Representante Legal da Organização da Sociedade Civil / CPF.  
     

 ANEXO III  

Para a elaboração das propostas, as Organizações da Sociedade Civil deverão 

atender às diretrizes estabelecidas nos planos de trabalhos abaixo, de acordo com a 

categoria pretendida:  

ANEXO IV  
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PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO  

   

1. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL  

Órgão/Entidade:     

Endereço:     

CNPJ/MF:     

Cidade:  

   

   

CEP:  UF:   

Conta Corrente:  

    

Banco:  
Agência:  

E-mail:  

Nome do Dirigente (Responsável):  

CPF:     

CI/Órgão Expedidor:  

   

   

 

Endereço:     

CEP:     

 

   

2.   DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA / JUSTIFICATIVA:  

(Detalhar neste campo dados, informações e diagnósticos acerca da situação 

atual da região a que se pretende atender, que justifique a implantação do serviço, 

descrevendo inclusive o que se pretende mudar / atingir / melhorar após a execução 

do programa)  

ANEXO V 

EDITAL Nº 001/2017 -  SMAS/FMAS  
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FORMULÁRIO DE RECURSO  

 

À Comissão de Seleção  

Eu, 
___________________________________________________________________
________, CPF nº ________________________________ e RG nº 
_________________________________,  

presidente 
da__________________________________________________________________
__  

CNPJ nº _____________________________________, venho, respeitosamente, 
perante essa Comissão de Seleção, interpor o presente RECURSO contra o 
resultado preliminar, pelo(s) motivo(s) abaixo justificados:  

 
___________________________________________________________________
_______________ 
___________________________________________________________________
_______________ 
___________________________________________________________________
_______________ 
___________________________________________________________________
_______________  

Londrina, _____/____________ de 2017.  

   

___________________________________________________  

              Assinatura do Requerente  

ANEXO VI  

  DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS    

            Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da 

Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]:  

  dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento 

das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas, em condições de salubridade e segurança adequadas.  
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OU  

• pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições 

materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas, em condições de salubridade e segurança 

adequadas.  

OU  

• dispõe de instalações e outras condições materiais, em condições de 

salubridade e segurança adequadas para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 

pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.  

  OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, 

conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final 

da declaração.  

  Londrina, ____ de ______________ de 20___.  

 

 (Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  

    

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO  

(conforme disposto na Lei Federal 13.019/2014 e Lei Municipal 9.538/2004)  

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da 

sociedade civil – OSC], nos termos da Lei Federal 13.019/2014 e Lei Municipal 

9.538/2004 e Decreto Municipal nº1210/2017, que:  

a) não há no quadro de dirigentes desta OSC, membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública; ou  
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b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.  

c) Não contratarei com recursos da parceria, para prestação de serviços, 

servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou 

função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  

d) Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 

(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de 

crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes 

eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de 

lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.   

e) que não irei remunerar, com os recursos recebidos, pessoal da Diretoria 

desta Organização da Sociedade Civil e, não os irei contratar para a execução do 

objeto da parceria, bem como não irei contratar servidor público de qualquer esfera 

governamental para execução do objeto da parceria, ou seu cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  

f) que os bens e direitos desta Organização da Sociedade Civil, não 

constituem patrimônio de indivíduos;  

g) que me responsabilizo pelo recebimento, pela aplicação e pela 

prestação de contas dos recursos recebidos;  

h) que esta Organização da Sociedade Civil não possui dívida inadimplidas 

com o Poder Público, bem como não possui inscrição nos bancos de dados públicos 

e privados de proteção ao crédito;  

i) que nem eu, nem esta Organização da Sociedade Civil e nem seus 

Dirigentes somos réus em ação civil pública ou outras ações alusivas a desvio de 

recursos públicos ou qualquer ação que envolva prestação de contas reprovada, 

denúncia de irregularidade ou desvio de dinheiro;  
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Londrina, ____ de ______________ de 20___.  

   

                              (Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII  

   

   

   

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE  

   

   

Nome do dirigente e     

   

cargo que ocupa na 
OSC  

   

Carteira de identidade, órgão expedidor e  
CPF  

Endereço  
residencial, 

telefone e e-mail  
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Londrina, ____ de ______________ de 20___.  

   

...........................................................................................  
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  

 

ANEXO IX 

   
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS  

 Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade 

civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no 

art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada organização da sociedade 

civil - OSC:  

1. Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a 

funcionar no território nacional;  

2. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada;  

3. Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a 

vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.  
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4. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 

cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” 

até “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;  

5. Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração 

pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de 

todas as esferas de governo;  

6. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e  

7. Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 

tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada 

responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 

incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

 

Londrina, ____ de ______________ de 20___.  

   

 ...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)  
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  ANEXO X  

PLANO DE TRABALHO  

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

INSTITUIÇÃO PROPONENTE  

   

ENDEREÇO  

   

CIDADE  

UF  

   

CEP  

   

CONTA CORRENTE  BANCO  AGÊNCIA  

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL  

CARTEIRA DE   

IDENTIDADE /  
ÓRGÃO EXPEDIDOR  

NACIONALIDADE  

ENDEREÇO  

E-MAIL DO RESPONSAVEL LEGAL  

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

TÍTULO DO PROJETO:  

TIPO DE SERVIÇO:  

OBJETIVO GERAL:  

   

   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

   

    

   

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
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3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)  

META  

   

   

4 – PLANILHA DE CUSTOS / PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)  

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  

      
   
   

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)  

META  ESPECIFICAÇÃO  DURAÇÃO  

      INÍCIO  TÉRMINO  

              

4 – PLANILHA DE CUSTOS / PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)  

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  TOTAIS  

      

      

      

      

SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

(Incluir neste campo a forma de monitoramento e avaliação proposta pela OSC, a 

definição e detalhamento dos indicadores de avaliação dos resultados. O detalhamento de 

documentos (anexar modelo a ser usado, e outros meios a serem utilizados para a aferição 

do cumprimento das metas).   

       

    

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)  

META  ESPECIFICAÇÃO  DURAÇÃO  

      INÍCIO  TÉRMINO  

              

4 – PLANILHA DE CUSTOS / PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)  

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA  TOTAIS  
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TOTAL GERAL     

   

    5.1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (R$ 1,00) - 2018  

META  Repasse   JANEIRO FEVEREIRO   MARÇO  ABRIL  MAIO  JUNHO  

META  Repasse   JULHO  AGOSTO  SETEMBRO   OUTUBRO  NOVEMBRO  DEZEMBRO 

6– DECLARAÇÃO  

Declaro para fins de prova junto a prefeitura do Município de Londrina/Secretaria 

Municipal de Assistência Social que:- Inexiste qualquer débito de mora ou situação de 

inadimplência com o TESOURO PÚBLICO ou qualquer órgão da PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE LONDRINA, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas no Orçamento do MUNICÍPIO, na forma deste Plano de Trabalho.  

Pede Deferimento.  

...........................................................  

Presidente da Instituição  

  Londrina,                                                         

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE  

 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 ANEXO XI  

 

APROVADO.  

  Londrina,  

 ____________________________________  

Nadia Oliveira de Moura  
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PLANO DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CELEBRAÇÃO 

DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NO MUNICÍPIO DE LONDRINA  

 

1. JUSTIFICATIVA:  

A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, tem por 

objetivo assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  

Para tanto, a Política Nacional do Idoso tem por princípios descritos em seu art. 

3º:  

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos 

da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, 

bem-estar e o direito à vida;  

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto 

de conhecimento e informação para todos;  

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza;  

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política;  

V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições 

entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes públicos 

e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei.  

  Para implementação das ações descritas na Política em seu art. 10º, são 

definidas enquanto competências dos órgãos e entidades públicos na área de 

promoção e assistência social:  

a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades 

básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades 

governamentais e não governamentais;  
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b) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como 

centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas 

de trabalho, atendimentos domiciliares e outros;  

c) Promover simpósios, seminários e encontros específicos;  

d) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas e 

publicações sobre a situação social do idoso;  

e) Promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso.  

Tendo o panorama crescente da população idosa no cenário nacional, observa-

se também o aumento da demanda por vagas em Unidades de Acolhimento 

Institucional para atendimento ao Idoso. A oferta faz frente às demandas de 

acolhimento decorrentes de situações em que idosos e suas famílias não possuem 

rendimento necessário para provimento da sua manutenção e auto-sustento, além de 

contextos em que os idosos se encontram em situações de violações de direitos 

(situação de rua, desabrigo, negligência, abandono, violência física etc.).   

O Município de Londrina, conforme Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, desenvolve na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 

Serviços de Acolhimento Institucional que garantem a proteção integral – moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para indivíduos e famílias que se 

encontram em situação de violação de direitos. O Serviço tem como objetivo ofertar 

serviços com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias 

afastados temporariamente do núcleo familiar e comunitários de origem. Tais serviços 

devem primar pela construção, preservação, fortalecimento ou resgate da convivência 

familiar e comunitária. Os públicos aos quais serão destinadas as modalidades de 

acolhimento são: crianças e adolescentes; adultos e famílias; e o público objeto deste 

Plano de Trabalho a população idosa.  

Além das questões apresentadas acima, ressalta-se que o interesse para 

execução do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, na modalidade de 

Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI) é motivado 

por outros fatores, tais como:  

• Quadro de recursos humanos insuficiente no Município de Londrina para 

execução direta do serviço;  
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• A Instituição de Longa Permanência exige contratação de servidores 

especializados para proporcionar qualidade na execução do serviço, tais como 

profissionais de saúde (técnico em enfermagem, fisioterapeuta, nutricionista etc.).  

• Trata-se de serviço de natureza continuada, imprescindível para a garantia de 

direitos aos idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social 

e/ou pessoal, com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados.  

   

2. OBJETO DA PARCERIA:  

O Termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da 

administração pública para a execução de Serviço de Acolhimento Institucional para 

Idosos, na modalidade Abrigo Institucional.  

2.1. Especificação:  

Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas, com 60 anos ou 

mais, de ambos os sexos, com diferentes necessidades e graus de dependência, que 

se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos ou não dispõem de 

condições para permanecer na família por sofrerem abusos, maus tratos e outras 

formas de negligência.  

   

3. OBJETIVOS:  

3.1. Geral:  

Oferecer o Serviço de Acolhimento Institucional e garantir proteção integral aos 

idosos em vulnerabilidade e risco pessoal/social, com vínculos familiares fragilizados 

ou rompidos.  

3.2. Específicos:  

1. Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e 

ruptura de vínculos;  

2. Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;  

3. Possibilitar a convivência comunitária;  
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4. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;  

5. Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;  

6. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, esporte, relacionando-as a 

interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.  

 

7. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 

atividades da vida diária;  

8. Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;  

9. Promover o acesso à renda;  

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

   

4. CAPACIDADE E META DE ATENDIMENTO:  

Modalidade  Meta  Per Capita Federal  

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos  33  R$ 41,86  

   

4.1. Público Alvo:  

Idosos em situação de risco pessoal e social, com diferentes necessidades e 

graus de dependência, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou 

rompidos ou não dispõem de condições para permanecer na família por sofrerem 

abusos, maus tratos e outras formas de negligência.  

Na oferta do serviço devem ser respeitadas as questões de gênero, idade, 

religião, raça e etnia, orientação sexual e situação de dependência.  

   
5. FORMA DE EXECUÇÃO:  

   

5.1. Formas de Acesso:  
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A Entidade ou Organização de Assistência Social receberá os 

encaminhamentos para acolhimento, realizados preferencialmente pelo Centro de 

Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS, Núcleos Especializados, Centro Pop, etc.) 2) Entidades 

ou Organizações de Assistência Social que compõe a rede socioassistencial; 3) 

Órgãos de outras políticas públicas; 4) Órgãos que compõe o Sistema de Garantia de 

Direitos (Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho de Direitos etc.).  

Para ocupação das vagas estipuladas em meta, deverá ser respeitado o critério 

de vulnerabilidade e fragilidade social, priorizando aqueles sem vínculos familiares, 

em situação de pobreza extrema, sem acesso a moradia, vítima de violência e outras 

violações de direitos e situações de vulnerabilidade, que, a critério técnico, justifiquem 

a sua inclusão no serviço.  

   

5.2. Tempo de Acolhimento:  

Não existe período mínimo e máximo para acolhimento de idosos em instituição 

de longa permanência, no entanto, sugere-se que durante o período de acolhimento 

cada idoso seja acompanhado em suas potencialidades e desafios, para que possa 

ser trabalhado o possível desligamento do serviço.  

Esse processo deve ser construído conjuntamente com o usuário e o tempo de 

acolhimento será definido conforme construção de Plano Individual de Atendimento e 

Plano de Organização do Cotidiano, onde serão detalhadas as ações de intervenção 

destinadas ao acolhido.  

   

5.3. Período de Funcionamento:  

Por tratar-se de unidade(s) de acolhimento institucional, o funcionamento é 

ininterrupto (24 horas), todos os dias da semana.  

5.4. Localização e Instalações Físicas:  
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 As instalações da unidade devem ser adequadas às regras de acessibilidade 

e a RDC/ANVISA Nº 283, de 26 de setembro de 2005, com espaços adequados à 

privacidade, circulação e convivência dos usuários, com equipamentos e materiais 

necessários ao acolhimento, oferecendo condições de pernoite, higiene pessoal, 

lavagem e secagem de roupas, alimentação e trabalho socioeducativo.  

Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, parentes, 

amigos – devem ser atendidos na mesma unidade, podendo ser incluídos aqueles 

com deficiência, de modo a prevenir a segregação e o isolamento desse público. 

Nesses casos, deve ser ofertado o compartilhamento do mesmo quarto.  

A Organização da Sociedade Civil deverá ser localizada em área urbana, 

residencial, localizada no Município de Londrina, proporcionando acesso facilitado a 

rede de serviços local, tendo em vista as características de referência e abrangência 

do serviço.  

   

5.5. Trabalho Social essencial ao Serviço:  

A(s) entidade(s) deve(m) ofertar:  

1. Acolhida/Recepção;  

2. Escuta;  

3. Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;  

4. Estudo Social;  

5. Apoio à família na sua função protetiva;  

6. Cuidados pessoais;  

7. Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com 

resolutividade;  

8. Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; 

9. Protocolos;  

10. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados;  

11. Referência e contrarreferência;  

12. Elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar;  
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13. Diagnóstico socioeconômico;  

14. Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a 

documentação pessoal;  

15. Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;  

16. Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho;  

17. Estímulo ao convívio familiar, grupal e social;  

18. Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada;  

19. Mobilização para o exercício da cidadania;  

20. Articulação da rede de serviços socioassistenciais;  

21. Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de 

direitos;  

22. Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos;  

23. Monitoramento e avaliação do serviço;  

24. Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações 

governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.  

   

5.6. Atendimento:  

   

5.6.1. Documentos a Serem Produzidos:  

Para a qualificação do serviço, é necessária a produção dos seguintes 

documentos:  

1. PIA - Plano Individual de Atendimento – é um instrumento técnico norteador da 

relação entre os usuários e profissionais do serviço, que contém ações e metas de 

desenvolvimento do usuário, considerando o período de permanência deste no 

serviço. O PIA deve ser elaborado de forma participativa pelos usuários e profissionais 

do serviço, desde o momento de chegada do usuário no Serviço, e, sempre que 

necessário, poderá contar com a participação de outros profissionais da área de saúde 

área de educação ou outras políticas públicas, em sua construção. A natureza desse 

plano deve se centrar nos aspectos funcionais e na determinação do grau inicial e do 

potencial de emancipação dos usuários, servindo, fundamentalmente, para a 
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identificação das necessidades de ajudas técnicas e mecanismos e serviços de apoio 

à vida independente e inclusão na comunidade. Esse plano também deve considerar 

a história de vida de cada pessoa idosa e a situação e dinâmica de sua família, quando 

for o caso. Este aspecto da avaliação deve servir para o planejamento da reinserção 

familiar, quando ainda houver possibilidade para tal.  

2. Plano de Ação: Apresentar anualmente cópia do Plano de Ação entregue ao CMAS. 

Deixar nas dependências da unidade o detalhamento mensal das ações a serem 

executadas.  

3. Relatório de atividades: Relatório quantitativo a ser entregue mensalmente e 

qualitativo a ser entregue trimestralmente, Relatório de Execução do Objeto ao final 

de cada exercício, conforme Termo de Colaboração;  

4. Registro das informações no SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: A 

alimentação do SIT deverá ser mensal, observados os fechamentos bimestrais.  

5. Registro das informações no IRSAS: O processo de inserção, 

acompanhamento/atendimentos e desligamento das famílias serão registrados de 

forma sistemática no sistema IRSAS. As informações contidas neste sistema será 

uma das bases de dados utilizadas para monitoramento e avaliação das ações no 

serviço.  

5.6.2. Alimentação:   

Devem ser oferecidas, no mínimo, 6 (seis) refeições diárias para os acolhidos: 

café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. A alimentação oferecida 

deve possuir os padrões nutricionais adequados e atender às necessidades 

específicas e o seu preparo deve seguir as normas de higiene e segurança.  

Os idosos devem ser ouvidos e terem suas preferências consideradas com 

relação à confecção dos alimentos, bem como elaboração do cardápio.  

5.6.3. Articulação em rede:  

1. Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais;  

2. Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 

produtiva;  

3. Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias;  
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4. Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.  

5.6.4. Aquisições dos Usuários:  

a) Segurança de Acolhida:  

1. Ser acolhido em condições de dignidade;  

2. Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas;  

3. Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, 

salubridade, segurança e conforto;  

4. Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a 

necessidades específicas;  

5. Ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados para manutenção da 

privacidade do(a) usuário(a) e guarda de pertences pessoais;  

   

b) Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social:  

1. Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais 

serviços públicos;  

2. Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social.  

   

c) Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, Familiar e Social:  

1. Ter endereço institucional para utilização como referência;  

2. Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania;  

3. Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades;  

4. Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de 

autogestão, auto- sustentação e independência;  

5. Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão;  

6. Ter acesso a espaços próprios e personalizados;  

7. Ter acesso a documentação civil;  

8. Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los;  

9. Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades;  
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10. Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a 

autonomia;  

11. Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades;  

12. Ser preparado para o desligamento do serviço;  

13. Avaliar o serviço.  

 

6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

O monitoramento e avaliação serão efetivados pela Administração Pública, por 

intermédio do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, bem 

como pela Diretoria de Proteção Social Especial, através da Gerência de Serviços de 

Alta Complexidade.  

A administração pública realizará visitas in loco periódicas, com emissão de 

relatórios técnicos de acompanhamento e fiscalização do objeto da parceria.  

O processo de monitoramento e avaliação compõe ainda, a análise dos 

relatórios técnicos emitidos pela organização da sociedade civil, as reuniões com os 

técnicos dos serviços objeto dos Termos de Colaboração e as reuniões das 

Comissões de Serviços.  

 As ações acima, não excluem o acompanhamento e fiscalização realizados 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social e pelos órgãos de controle.  

6.1. Indicadores de Avaliação de Resultados:  

Constituem indicadores para avaliação de resultados, sem prejuízo de outros 

que poderão ser utilizados pela administração pública:  

1. Vaga Ofertada: indicador composto pela disponibilização de infraestrutura mínima 

para garantia de acolhimento na meta pactuada. São considerados os seguintes 

aspectos: leito disponível (cama, roupa de cama, banho, etc), recursos humanos para  

atendimento/acompanhamento, alimentação disponível, estrutura logística 

(transporte, telefone, internet, computador, etc), conforme previsto no Plano de 
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Trabalho;  

2. Vaga Ocupada: indicador composto pela presença de usuários acolhidos, utilizando 

a infraestrutura disponibilizada para atendimento na meta pactuada.  

3. Atendimento à solicitação de vaga pelo Município de Londrina: indicador 

composto pelo percentual de pronto atendimento à solicitação de vagas, sobre o total 

de solicitações de vaga (sempre que houver vagas disponíveis);  

4. Capacitação da equipe: indicador composto pelo número de capacitações ofertadas 

pela OSC aos profissionais que trabalham no Serviço de Acolhimento;  

5. Participação: indicador composto pelo percentual de participação da OSC nos 

eventos, reuniões, comissões e capacitações ofertadas pelo Município de Londrina;  

6. Avaliação qualitativa da metodologia de atendimento utilizada: Deve estar voltada 

para o atendimento às necessidades específicas do público;  

7. Atividades socioculturais: indicador composto pela quantidade de atividades 

proporcionadas, segundo as necessidades, interesses e possibilidades dos acolhidos.  

8. Quantidade de reintegrações familiares ou sociais realizadas: indicador composto 

pelos desligamentos realizados por reintegração familiar ou reinserção social.  

   

7. RECURSOS MATERIAIS:  

Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas a seguir estabelecidas, de acordo com os termos da proposta, 

promovendo, quando requerido, sua substituição:  

A(s) Organizações da Sociedade Civil deve(m) se responsabilizar também 

pelos demais custos com a rotina do Serviço de Acolhimento, tais como tarifas 

públicas (água e luz), impostos, manutenção, entre outros. Apresenta-se abaixo a 

descrição dos tipos de materiais (material permanente e material de consumo):  

Materiais Permanentes: mobiliários, eletrodomésticos, materiais 

socioeducativos, lúdicos e pedagógicos, equipamentos de tecnologias assistivas, 

equipamentos eletrônicos e audiovisuais etc., em bom estado de conservação e de 

uso, e adequados ao atendimento dos adolescentes e suas famílias, e ao 
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desenvolvimento das atividades pela equipe;  

Materiais de Consumo: materiais de expediente, limpeza, alimentação, 

divulgação, materiais de primeiros socorros e outros para a manutenção da saúde dos 

acolhidos, utensílios de cama, mesa e banho e de higiene pessoal, vestuário, calçado, 

material escolar, entre outros, utilizados pelos acolhidos e pela equipe do serviço, com 

qualidade e em quantidade suficiente para a execução do trabalho, tais como para 

elaboração e guarda de relatórios e/ou prontuários;  

   

8. EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA FÍSICA EXIGIDOS:  

A unidade deve assemelhar-se o mais possível de um lar, sendo que a estrutura 

física deve comportar cozinha, lavanderia, sala, quartos, despensa, banheiros 

adequados à pessoas com necessidades especiais e espaço de estar e convívio. 

(Obs. As salas para atendimento e administrativa deverão ser preferencialmente 

alocadas em espaço diferenciado ao da unidade de acolhimento). As unidades 

deverão dispor de equipamento de informática com internet, com capacidade para a 

instalação do IRSAS e outros sistemas de informática; dispor de veículos em 

condições de uso. A estrutura física da unidade deverá ainda garantir a acessibilidade 

aos usuários com deficiência e ser adequados às atividades conforme especificações.  

   

9. EQUIPE TÉCNICA E CAPACIDADE MÍNIMA EXIGÍVEL:  

9.1. A equipe técnica do Serviço é um dos pontos fundamentais para a efetividade do 

trabalho. É imprescindível que ela esteja de acordo com as orientações da Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, texto aprovado por meio da Resolução 

CNAS N° 109, de 11 de novembro de 2009, bem como com a Resolução CNAS Nº 

17, de 20 de junho de 2011, que ratifica a equipe de referência definida pela Norma 

Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social – 

NOB-RH/SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível superior para atender 

as especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão 

do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  
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O quadro de recursos humanos poderá ser acrescido de outros profissionais se 

a demanda fizer necessária, considerando o grau de necessidade e dependência de 

cada usuário.  

Devem ser garantidos profissionais em quantidade e com formação e 

experiência compatíveis com as vagas pactuadas e com o desenvolvimento 

qualificado do serviço em consonância com as normativas vigentes. A equipe deve 

ser composta pelos seguintes profissionais de referência do SUAS e profissionais 

correlatos, garantindo a existência de número de cuidadores de acordo com o Grau 

de Dependência do idoso:  

a) Grau de Dependência I: 01 cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga 

horária.de 8 horas dia;  

b) Grau de Dependência II: 01 cuidador para cada 10 idosos ou fração, por turno;  

c) Grau de Dependência III: 01 cuidador para cada 06 idosos ou fração, por turno.  

9.2. Quadro geral de funcionários:  

• 01 coordenador técnico com formação na área de saúde ou social, com carga horária 

mínima de 30 horas semanais;  

• 01 profissional (auxiliar de limpeza) para cada 100m2 de área interna;  

• 01 cozinheira para cada 20 idosos garantindo-se a cobertura de dois turnos;  

• 01 profissional de lavanderia para cada 30 idosos;  

• 01 profissional para atividades de lazer para cada 40 idosos com 12 horas semanais;  

• 01 profissional de enfermagem por turno;  

• 01 enfermeiro;  

• 01 psicólogo;  

• 01 terapeuta ocupacional;  

• 01 assistente social;  

• 01 motorista;  

• 01 segurança.  

Observação: A instituição poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e 

lavanderia, sendo obrigatória à apresentação do contrato e da cópia do alvará 

sanitário da empresa terceirizada.  
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ANEXO IV  

  

PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO  

   

3. IDENTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL  

Órgão/Entidade:     

Endereço:     

CNPJ/MF:     

Cidade:  

   

   

CEP:  UF:   

Conta Corrente:  

    

Banco:  
Agência:  

E-mail:  

Nome do Dirigente (Responsável):  

CPF:     

CI/Órgão Expedidor:  

   

   

Endereço:     

CEP:     

   

   

4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA / JUSTIFICATIVA:  

(Detalhar neste campo dados, informações e diagnósticos acerca da situação 

atual da região a que se pretende atender, que justifique a implantação do serviço, 

descrevendo inclusive o que se pretende mudar / atingir / melhorar após a execução 

do programa). 
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5. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA:  

“Concessão de apoio da Administração Pública Municipal para Nacional 

de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -, para atendimento direto e 

gratuito à população que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco 

pessoal/social com idade entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de 

serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais no 

âmbito do Município de Londrina e seus Distritos.”  

   

6. OBJETIVOS:  

 

4. Geral  

4. Específicos  

   

5. META FÍSICA, VALOR, PERÍODO DA PARCERIA E PÚBLICO ALVO  

META  VALOR CUSTO GLOBAL  

      

   

   

 PERÍODO D A PARCERIA  

INÍCIO   FIM  

       

   

PÚBLICO ALVO  

 

 

 

6. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DE CUMPRIMENTO DAS 
METAS A ELAS ATRELADAS.  
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(Detalhar neste campo as atividades que se pretende disponibilizar ao público 

a ser atendido, estratégias a serem adotadas, forma de acesso, período de 

funcionamento, ações de mobilização, identificação, sensibilização, orientação e 

monitoramento do público-alvo, atividades correlacionadas aos eixos de ação do 

programa, articulação com a rede, documentos a serem produzidos, sistemas 

informatizados, prestação das contas, etc).  

   

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

(Detalhar neste campo a forma de monitoramento das ações, detalhando 

inclusive ações de monitoramento interna da OSC com vistas ao cumprimento das 

ações, objetivos e resultados. Observar o disposto no ANEXO III).  

   

7.1 Indicadores de Avaliação:  

(Detalhar neste campo minimamente os indicadores de avaliação indicados 

pela Administração Pública no Anexo III). 

8. RECURSOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA FÍSICA  

(Detalhar neste campo os recursos e estrutura a serem utilizados no 

desenvolvimento das ações propostas. Observar o disposto no ANEXO III).  

9. EQUIPE TÉCNICA  

(Detalhar neste campo o nome, cargo, função, formação, carga horária e salário 

dos profissionais que serão empregados no desenvolvimento das ações propostas. 

Observar a equipe mínima estabelecida no ANEXO III). 

   

10. APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

(Detalhar neste campo as rubricas / previsão das despesas a serem utilizadas 

com os recursos a serem repassados, não poderão ser aceitas despesas de capital e 

despesas genéricas ou acumuladas como: despesas diversas, outras despesas, 
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materiais..., encargos sociais, salários e encargos sociais, proventos. Ou seja as 

rubricas /despesas devem ser individuais: salários, 1/3 de férias, 13º Salário, FGTS, 

INSS, IR, materiais gráficos, locação de equipamentos de informática, materiais de 

expediente, etc. . Observar o valor global máximo constante no ANEXO III).  

   

11. DECLARAÇÃO:  

     

Na qualidade de representante legal da parceira, declaramos, para fins de prova junto à 

Prefeitura do Município de Londrina, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer 

débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou 

entidade da administração pública da esfera estadual e/ou federal, que impeça a transferência de 

recursos oriundos de dotação consignadas nos orçamentos do Município de Londrina na forma 

deste Plano de Trabalho.  

   

Pede  
deferimento,                                                                                                                                                      

   

Londrina,     de          de    2018.  

__________________________  

(Nome)  

(Presidente / Representante Legal da OSC)  

   

   

Londrina,     de          de    2018.  
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  ANEXO XII 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO  

   

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___/2017-SMAS/FMAS, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LONDRINA, POR MEIO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, E A ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL [NOME DA OSC].  

   

PROCESSO SEI Nº xxxxxxxxx  

   

Pelo presente, o MUNICÌPIO DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob o nº75.771.477/0001-70, com sede Administrativa localizada à 

Avenida Duque de Caxias, 635, Londrina, Paraná, neste ato representado por seu 

Prefeito Marcelo Belinatti Martins, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 

cidade de Londrina, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,  por meio 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, doravante denominada 

ÓRGÃO GESTOR, representada por Nadia Oliveira de Moura, na qualidade de 

SECRETÁRIA MUNICIPAL e a Organização da Sociedade Civil [NOME DA OSC], 

doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou simplesmente 

OSC, inscrita no CNPJ sob o nº [NÚMERO], com sede no [ENDEREÇO], neste ato 

representada por seu presidente [NOME E NACIONALIDADE DO DIRIGENTE], 

portador do documento de identificação [TIPO E NÚMERO] e inscrito sob o Cadastro 

de Pessoas Físicas - CPF sob o nº [NÚMERO], residente à [ENDEREÇO], que exerce 

a função de [DENOMINAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO DIRIGENTE NA OSC], 

resolvem celebrar este TERMO DE COLABORAÇÃO, decorrente do Edital de 

Chamamento Público n. xxxxx, de xxxx, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014, Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, Lei Nº 12.435, de 

6 de julho de 2011, na Lei Municipal nº 6.007 de 23/12/1994, na Lei Municipal nº 9.538 
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de 30/06/2004, nos Decretos Municipais nº 052/2010 de 26/01/2010, nº 438/2010 de 

30/04/2010, nº 1162 de 19/11/2010, nº 74 de 26/01/2011, e nº1.210 de 11/10/2017, 

na Resoluções do CNAS nº 130 de 15 de julho de 2005, nº 109 de 11 de novembro 

de 2009 e nº 21 de 24 de novembro de 2016, nas Resoluções do Conselho Municipal 

de Assistência Social - CMAS nº 23 de 02/05/2018 e nº 31 de 11 de maio de 2018, na 

Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

nº04 de 22/02/2018, na Deliberação nº62/2016 do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Estado do Paraná  - CEDCA/PR e na legislação correlata 

e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes:  

  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

  

Este instrumento tem por objeto a execução do SERVIÇO [CONFORME 

CATEGORIA PRETENDIDA PELA OSC], visando a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho 

em anexo a este instrumento.  

Parágrafo Único: Fazem parte do presente Termo, como se nele estivessem 
transcritos, os seguintes documentos:  

I – Plano de Trabalho;  

II – Resolução nº 46/2017 do CMAS;  

III – Processo SEI nº xxxx  

    

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO  

   

2.1. Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com 

vistas à execução das atividades previstas neste, conforme cronograma de 

desembolso previsto no Plano de Trabalho.  

2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 0,00 (Valor por 

extenso), dividido em parcelas, de acordo com o cronograma de desembolso do Plano 
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de Trabalho, cujos valores serão depositados em conta corrente exclusiva, isenta de 

tarifas bancárias, em banco oficial, previamente indicada pela Organização da 

Sociedade Civil no Plano de Trabalho.  

2.2.1 – A isenção de tarifas bancárias de que trata o item anterior deverá ser 

solicitada via ofício à instituição financeira, pela Organização da Sociedade Civil.  

2.2.2 – Até que a referida isenção seja concedida, fica a Organização da Sociedade 

Civil responsável pelo ressarcimento imediato à conta bancária, de qualquer despesa 

porventura cobrada pela instituição financeira.  

2.3. Os repasses decorrerão da seguinte Dotação Orçamentária:  

I - Unidade Orçamentária: 25.0xx – Fundo Municipal xxxxxx  

II - Programa de Trabalho: 08.244.0017.606x – Atividade da Proteção Social xxxxx  

III - Natureza da Despesa: 3.3.50.43 – Subvenção Social ou 4.4.50.42 - Auxílios 

IV - Fonte de Recursos: Recursos Próprios e Recursos Externos  

   
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA, EXECUÇÃO E EFICÁCIA  

   

3.1 - Este instrumento terá vigência a partir da data de sua assinatura até xx de 

xxxxxxx de 201x.  

3.2 - A vigência poderá ser prorrogada mediante termo aditivo, conforme consenso 

entre os partícipes, não devendo o período de vigência ser superior a 48 meses.  

3.3 - A vigência poderá ser alterada por prorrogação de ofício, quando a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao 

período do atraso. A prorrogação de ofício será formalizada nos autos mediante termo 

de apostilamento com comunicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.  

3.4 – O período de Execução será de xx de xxxxxx de 201x até xx de xxxxxxxx de 

201x.  

3.5 – A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato 

no Jornal Oficial do Município de Londrina, a ser providenciada pelo ÓRGÃO GESTOR 

até 20 (vinte) dias após a assinatura.  
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CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  

   

4.1 – O gestor da parceria atestará a possibilidade da liberação das parcelas dos 

recursos transferidos em estrita conformidade com o cronograma de desembolso 

aprovado, exceto nos casos a seguir, garantido o contraditório, nos quais os repasses 

ficarão retidos até o saneamento das impropriedades:  

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida;  

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 

inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 

estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;  

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 

suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos 

órgãos de controle interno ou externo.  

Parágrafo único: A prestação de contas das parcerias deverá obedecer às regras 

estabelecidas em normas específicas da administração pública.  

4.2 – Sem prejuízo das situações elencadas no item anterior, a liberação das parcelas 

estará estritamente condicionada ao cumprimento das metas, à apresentação da 

prestação de contas da parcela anteriormente recebida e a comprovação de 

regularidade fiscal, tributária e trabalhista por parte da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL.  

4.3 – Os recursos públicos repassados pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA à 

ORGANIZAÇÃO DA  

SOCIEDADE CIVIL em decorrência deste Termo, serão aplicados conforme plano de 

aplicação detalhado no Plano de Trabalho, utilizados exclusivamente e integralmente 

no cumprimento do objeto de que trata a cláusula primeira e, em estrita observância 

às demais cláusulas e condições avençadas neste instrumento.  

4.4 – O repasse poderá ser realizado de forma parcial ou proporcional, caso haja 

constatação de cumprimento parcial das metas. O atraso ou não cumprimento 

injustificado das metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de 
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obrigação, estabelecidos nos termos do inc. II do item 4.1 do caput, em conformidade 

com o art.48, inc. II da Lei Federal 13.019/2014, sendo passível a retenção dos 

repasses.  

   

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA  

   

5.1 - Não será exigida contrapartida financeira da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL.  

   

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES  

   

6.1 – À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA compete:  

6.1.1 - acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste 

instrumento, na Lei Federal n° 13.019/2014, no seu regulamento e nos demais atos 

normativos aplicáveis;  

6.1.2 - transferir à Conta xxx da Agência xxx do banco xxx em nome da ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL os recursos financeiros da parceria, de acordo com o 

cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, limitada à 

disponibilidade financeira;  

6.1.3 - divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação e orientar a ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL sobre como fazê-lo, mediante procedimentos definidos 

conforme seu juízo de conveniência e oportunidade;  

6.1.4 - apreciar as solicitações apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

no curso da execução da parceria;  

6.1.5 - orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL quanto à prestação de contas; e  

6.1.6 - analisar e julgar as contas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL.  

6.1.7 - assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de 

paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade;  
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  6.2 – À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL compete:  

6.2.1 - executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado 

o disposto neste instrumento, na Lei Federal n° 13.019/2014, no seu regulamento e 

nos demais atos normativos aplicáveis;  

6.2.3 - com exceção dos compromissos assumidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA neste 

instrumento, responsabilizar-se por todas as providências necessárias à adequada 

execução do objeto da parceria apresentando funcionamento e atendimento 

satisfatório, sempre primando pela eficiência e eficácia, obedecendo aos padrões 

mínimos de qualidade estipulados pelo ÓRGÃO GESTOR;  

6.2.4 – Aplicar os recursos repassados de forma integral e exclusivamente na execução do 

objeto do presente Termo de Colaboração, em conformidade aos princípios da 

legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da 

economicidade, da eficiência e da eficácia  

6.2.5 – Movimentar os recursos recebidos em conta exclusiva para esta parceria, conforme 

indicação no plano de trabalho;  

6.2.6 - responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro 

dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

pessoal e encargos;  

6.2.7 - na concretização de compras e contratações de bens e serviços, adotar métodos de 

pesquisa de preços, realizado no mínimo 03 (três) orçamentos, zelando pela 

observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

publicidade, da economicidade e da eficiência e em conformidade ao Decreto 

Municipal nº245/2009, dando publicidade aos procedimentos que adotará para as 

compras e contratações que excederem o valor de R$8.000,00 (Oito Mil Reais);  

6.2.8 - realizar a movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica 

sujeita a identificação do beneficiário final e realizar pagamentos por depósito na conta 

bancária dos fornecedores, funcionários e prestadores de serviços;  

6.2.9 – Os saldos dos repasses, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados 

em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso 

for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 

operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a 

utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês;  
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6.2.10 – realizar a manutenção dos espaços físicos, das instalações e dos equipamentos, 

mantendo-os em condições de uso e condições higiênico-sanitárias adequadas ao 

atendimento prestado, em conformidade com as orientações da vigilância sanitária;  

6.2.11 –  organizar os dados e informações sobre o serviço, com listagem nominal atualizada 

dos usuários, alimentação e consulta permanente do sistema IRSAS e outros 

sistemas; elaboração de relatórios e prontuários; referência e contra referência com 

vistas ao acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados;  

6.2.12 – propiciar condições para que a equipe de colaboradores possam participar das 

reuniões de comissões dos serviços;  

6.2.13 – elaborar e executar plano de educação permanente para equipe de trabalho;  

6.2.14 – Renovar as certidões negativas de débitos tributários, fiscais e trabalhistas sempre 

que vencidas.  

6.2.15 - solicitar previamente à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso seja de seu interesse, 

remanejamentos de recursos e o uso dos rendimentos de ativos financeiros no objeto 

da parceria, indicando a consequente alteração no Plano de Trabalho, desde que 

ainda vigente este instrumento;  

6.2.16 - responsabilizar-se, integralmente e exclusivamente, pelo regular pagamento de 

todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 

execução do objeto da parceria, não implicando responsabilidade solidária ou 

subsidiária da administração pública a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o 

objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;  

6.2.17 - prestar contas mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês imediatamente subsequente 

ao da realização da despesa, ação/atividade, à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por 

meio da entrega da documentação comprobatória dos gastos e relatório de atividades 

quantitativo, e até o dia 10 (dez) do mês imediatamente subsequente ao fechamento 

do trimestre a entrega de relatório de atividades qualitativo, observado o estabelecido 

na Cláusula Décima Quarta;  

6.2.18 – ressarcir à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem prejuízo das demais sanções legais, 

os recursos recebidos, devidamente corrigidos , quando:  

- não for executado o objeto estabelecido neste termo;  

- os recursos forem utilizados em finalidade diversa daquela estabelecida neste termo 

e no plano de trabalho;  
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- houver falta de movimentação de recursos, sem justa causa, por prazo superior a 30 

(trinta) dias;  

- não for apresentado, em prazo regulamentar, as prestações de contas, salvo quando 

decorrente de caso fortuito ou por força maior devidamente comprovado e aceito pela 

ÓRGÃO GESTOR;  

- ao final do prazo de vigência deste Termo de Colaboração, houver saldo de recursos 

eventualmente não aplicados;  

- deixar de prestar contas, conforme critérios estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA.  

6.2.19 - devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros existentes após 

o término da parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicações 

financeiras, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata 

instauração de tomadas de contas especial;  

6.2.20 - permitir o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do 

ÒRGÃO GESTOR, da Controladoria Geral do Município, do Conselho Municipal de 

Assistência Social e do Tribunal de Contas, aos processos, aos documentos e às 

informações relacionadas à execução desta parceria, bem como aos locais de 

execução do objeto;  

6.2.21 - A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais 

visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações 

todas as parcerias celebradas com a administração pública, devendo incluir, no 

mínimo:  

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da 

administração pública responsável;  

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;  

III - descrição do objeto da parceria;  

IV - valor total da parceria e valores liberados;  

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;  
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V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista 

para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise 

e o resultado conclusivo.  

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor 

total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes 

desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.  

6.2.22 – cadastrar, inserir, manter e atualizar, dados e informações no IRSAS, SISC, 

SIT, e outros sistemas informatizados conforme orientações da ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, ÓRGÃO GESTOR e Tribunais de Contas.  

6.2.23 – manter a guarda dos originais de notas fiscais, recibos, cópias de cheque, 

extratos, registros, arquivos, controles contábeis e demais documentos específicos 

para os dispêndios relativos a execção deste Termo de Colaboração, pelo prazo de 

10 (dez) anos após a prestação de contas final, conforme previsto no parágrafo único 

do art. 68 da Lei nº 13.019.  

   

CLÁUSULA SÉTIMA – DESPESAS  

   

7.1 - Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:  

7.1.1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 

compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 

salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, 

alusivas ao período de vigência da parceria, conforme previsto no plano de trabalho;  

7.1.2 - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em 

que a execução da parceria o exija, com anuência e aprovação prévia do Gestor da 

parceira;  

7.1.3 - custos indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, 

transporte, aluguel, telefone, consumo de água e energia elétrica;  
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7.1.4 - bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade 

no plano de trabalho, de acordo com a natureza ou o território da atividade ou projeto), 

material de expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combustível e gás;  

7.1.5 - O pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser 

autorizado quando demonstrado que tais valores:  

a) - correspondem às atividades e aos valores constantes do plano de trabalho, 

observada a qualificação técnica adequada à execução da função a ser 

desempenhada;  

b) - são compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a organização 

da sociedade civil e não ultrapassem o teto da remuneração do Poder Executivo, de 

acordo com o plano de trabalho aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e  

c) - são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria, 

devendo haver memória de cálculo do rateio nos casos em que a remuneração for 

paga parcialmente com recursos da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição 

de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;  

d) - não estão sendo utilizados para remunerar agente público efetivo, ou com 

cargo eletivo, em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 

administração pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;  

7.2 - Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas:  

7.2.1 - despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria e/ou despesas não previstas 

no Plano de Trabalho;  

7.2.2 - pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

salvo nas hipóteses previstas em lei específica ou na lei de diretrizes orçamentárias;  

7.2.3 - pagamento de juros, multas e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos 

ou recolhimentos fora do prazo, salvo quando as despesas tiverem sido causadas por 

atraso da administração pública na liberação de recursos, sem culpa do tomador;  

7.2.4 - despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como 

divulgação ou campanha de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 



191 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal ou política;  

7.2.5 - pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior ao início da 

vigência da parceria;  

7.2.6 - pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria.  

   

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E DO TERMO 

DE COLABORAÇÃO:  

   

8.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá propor ou autorizar a alteração do Plano 

de Trabalho e do Termo de Colaboração, desde que preservado o objeto, mediante 

justificativa prévia, por meio de Termo Aditivo ou Termo de Apostilamento, conforme 

o caso, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes do 

seu término.  

8.1.1 - Será celebrado Termo Aditivo nas hipóteses de alteração do valor global da 

parceria e em outras situações em que a alteração for indispensável para o 

atendimento do interesse público.  

8.1.2 - Será editado termo de apostilamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ou 

quando a organização da sociedade civil solicitar remanejamento de recursos ou 

inclusão/alteração de itens no plano de trabalho, sem alteração do valor global da 

parceria.  

8.1.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação de extrato do 

termo de Apostilamento ou do termo aditivo no Jornal Oficial do Município de Londrina.  

   

CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS  

   

9.1 - Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em 

decorrência da execução da parceria serão de titularidade da Organização da 

Sociedade Civil e ficarão afetados ao objeto da presente parceria durante o prazo de 
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sua duração, sendo considerados bens remanescentes ao seu término, dispensada 

a celebração de instrumento específico para esta finalidade.    

9.2 - Os bens patrimoniais de que trata o item anterior, deverão ser gravados com 

cláusula de inalienabilidade enquanto viger a parceria, sendo que, na hipótese de 

extinção da OSC durante a vigência do presente instrumento, a propriedade de tais 

bens será transferida à Administração Pública. A presente cláusula formaliza a 

promessa de transferência da propriedade de que trata o §5º do art. 35 da Lei nº 

13.019, de 2014.  

9.3 Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na 

propriedade da OSC, na medida em que os bens serão úteis à continuidade da 

execução de ações de interesse social pela organização.  

9.4 Na hipótese de extinção da OSC após a vigência do presente instrumento, a 

propriedade dos bens remanescentes, adquiridos por meio desta parceria, será 

transferida a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da 

Lei 13.019/2017 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 

extinta.  

   
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS INTELECTUAIS  

   

10.1 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara, mediante a assinatura deste 

instrumento, que se responsabiliza integralmente por providenciar desde já, 

independente de solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, todas as autorizações 

necessárias para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ônus, durante o prazo de 

proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em caráter não 

exclusivo, utilize, frua e disponha dos bens submetidos a regime de propriedade 

intelectual que eventualmente decorrerem da execução desta parceria, da seguinte 

forma:  

10.1.1 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.279/1996, pelo uso de produto 

objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, 

desenho industrial, indicação geográfica e marcas;  

10.1.2 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.610/1998, pelas seguintes 

modalidades:  
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I - a reprodução parcial ou integral;  

II - a adaptação;  

III - a tradução para qualquer idioma;  

IV - a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;  

V - a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, 

satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção 

da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados 

por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções 

se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;  

VI - a comunicação ao público, mediante representação, recitação ou declamação; 

execução musical, inclusive mediante emprego de alto-falante ou de sistemas 

análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão 

em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; exibição audiovisual, 

cinematográfica ou por processo assemelhado; exposição de obras de artes plásticas 

e figurativas;  

VII - a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a 

microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero;  

10.1.3 - Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional nº 9.456/1997, pela utilização 

da cultivar.  

   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA  

   

11.1 - Os agentes públicos responsáveis pela gestão da parceria de que trata este 

instrumento, com poderes de controle e fiscalização, designados através da Portaria 

nº xx/2017 publicada no Jornal Oficial do Município em [DATA], são os seguintes:  

- Titular: [NOME, NÚMERO DE MATRÍCULA, CPF, CARGO]  

- Suplente(s): [INDICAR SE SERÁ O CHEFE IMEDIATO DO TITULAR OU SE SERÁ 

UM OUTRO AGENTE PÚBLICO, FAZENDO CONSTAR NOME, NÚMERO DE 

MATRÍCULA E CPF]  

11.2 - São atribuições do gestor:  



194 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 

irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que 

serão adotadas para sanar os problemas detectados;  

III – Emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;  

IV – Realizar Visita Técnica “in loco”;  

V – Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando 

em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de 

que trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014.  

VI - Indicar a necessidade de disponibilização de materiais e equipamentos tecnológicos 

necessários às atividades de monitoramento e avaliação;  

VII – Atestar a possibilidade da liberação das parcelas dos recursos.  

11.3 – Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em 

outro órgão ou entidade, a autoridade competente deverá designar novo gestor, 

assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as 

respectivas responsabilidades.  

11.4 – O detalhamento das atribuições do gestor constam da portaria que o designou.  

     

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

   

12.1 - A execução do objeto da parceria será acompanhada pelo GESTOR da parceria, 

pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por 

meio de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e 

saneador, objetivando a gestão adequada e regular da parceria. A sistemática de 

monitoramento e avaliação desta parceria funcionará de acordo ao estabelecido no 

plano de trabalho desta parceria e poderão se utilizar ferramentas tecnológicas, tais 

como redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos que permitam 

verificar os resultados da parceria;  

12.2 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela portaria nº xxx/2017, 

publicada no Jornal Oficial do Município de Londrina em [Nº e DATA], atuará em 
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caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos procedimentos, a 

padronização e a priorização do controle de resultados.  

12.3 - Caso considere necessário, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e/ou a Comissão de  

Monitoramento e Avaliação poderá promover visita técnica in loco para subsidiar o 

monitoramento da parceria, podendo notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL com antecedência em relação à data da visita;  

12.4 - A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação emitido pelo gestor da parceria, que conterá no mínimo:  

- descrição sumária do objeto e análise das atividades realizadas, com foco no 

cumprimento das metas e no benefício social da execução do objeto;  

- valores transferidos pela administração pública;  

- seção sobre análise de prestação de contas, caso a execução da parceria ultrapasse 

um ano e as ações de monitoramento já tiverem permitido a verificação de que houve 

descumprimento injustificado quanto ao objeto; e  

- seção sobre achados de auditoria e respectivas medidas saneadoras, caso haja 

auditorias pelos órgãos de controle interno ou externo voltadas a esta parceria.  

  CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ATUAÇÃO EM REDE  

 

Não será possível a execução da parceria pela sistemática de atuação em rede 

prevista na Lei nº 13.019/2014.  

  CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS  

   

14.1 - A prestação de contas se consiste em um procedimento de acompanhamento 

sistemático em que se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja 

possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos 

resultados previstos, que observará o disposto na Lei n°  

13.019/2014, a resolução nº28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e 

demais normativas vigentes, compreendendo duas fases:  
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a) apresentação das contas, de responsabilidade da organização da sociedade civil;  

b) análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração 

pública, sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle.  

14.2 - A prestação de contas consistirá na apresentação pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL do Relatório de Execução do Objeto, até o dia 10 (dez) do mês 

imediatamente subsequente ao recebimento da parcela, e deverá conter no mínimo:  

I – O número de metas atendidas, a descrição das ações desenvolvidas para o 

cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance das metas e dos resultados 

esperados e o comparativo de ações propostas com os resultados alcançados;  

II - relatório de execução financeira, com a descrição das despesas e receitas 

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, contendo ao 

menos:  

a) relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que 

possibilitem a comprovação da observância do Plano de Trabalho;  

b) relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;  

c) comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, 

quando houver;  

d) extrato da conta bancária e de aplicação, vinculada ao Termo de Colaboração;  

c) originais das notas e dos comprovantes fiscais, recibos, faturas, holerites, 

cópias de cheque, orçamentos, com data, valor, dados da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL e do fornecedor, observado o estabelecido no Decreto Municipal 

nº245/2009.  

d) memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do 

Plano de Trabalho for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para 

demonstrar que não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no 

custeio de um mesmo item.  

14.3 – A prestação de contas final consistirá na apresentação pela ORGANIZAÇÃO 

DA  

SOCIEDADE CIVIL do Relatório de Execução do Objeto Final, no prazo de 30 (trinta) 

dias após o término da vigência da parceria.  
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14.3.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter:  

I - descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para 

demonstrar o alcance das metas e dos resultados esperados e o comparativo de 

metas propostas com os resultados alcançados;  

II - relatório de execução financeira, com a descrição das despesas e receitas 

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto.  

III - comprovação do cumprimento do objeto, por documentos como lista de 

presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes;  

IV - documentos sobre o grau de satisfação do público alvo, que poderão consistir 

em resultado de pesquisa de satisfação realizada no curso da parceria ou outros 

documentos, tais como declaração de entidade pública ou privada local, ou 

manifestação do conselho setorial.  

14.4 – O parecer técnico do GESTOR sobre o Relatório de Execução do Objeto, 

considerando o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação, consistirá na 

verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:  

I – Concluir que houve cumprimento integral do objeto;  

II – Concluir que houve cumprimento com ressalvas, medicante justificativa 

suficiente quanto às metas não alcançadas;  

II – Concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente para 

que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará emissão de parecer 

técnico preliminar indicando glosa dos valores relacionados a metas descumpridas 

sem justificativa suficiente, que enseje em rejeição da prestação de contas e 

determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.  

14.4.1 - Com fins de diagnóstico, para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA conheça a 

realidade contemplada pela parceria, o parecer técnico abordará os impactos 

econômicos ou sociais das ações, o grau de satisfação do público-alvo e a 

possibilidade de sustentabilidade das ações.  

14.5 - A análise da prestação de contas final será realizada pela Controladoria Geral 

do Município.  
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14.6 - O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que celebrou a parceria 

ou agente público por ele delegado, considerará o conjunto de documentos sobre a 

execução e o monitoramento da parceria, bem como o parecer técnico conclusivo.  

14.7 - A decisão final de julgamento das contas será de aprovação das contas, 

aprovação das contas com ressalvas ou rejeição das contas, com instauração da 

tomada de contas especial.  

14.7.1 - A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos 

os objetivos e metas de parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta 

que não resulte em dano ao erário.  

14.7.2 - A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de 

prestar contas; descumprimento injustificado do objeto da parceria; dano ao erário 

decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou desvio de 

dinheiro, bens ou valores públicos.  

14.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso 

administrativo no prazo de 15 (quinze) dias após sua notificação quanto à decisão final 

de julgamento das contas.  

14.8.1 - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a 

reconsiderar no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhará o recurso à autoridade 

superior.  

14.9 - Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com ressalvas, a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará o registro das causas das ressalvas, que 

terá caráter educativo e preventivo, podendo ser considerado na eventual aplicação 

de sanções.  

14.10 - Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA deverá notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para que:  

- devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos termos da legislação 

municipal, sob pena de instauração de tomada de contas especial e registro no 
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Sistema Integrado de Transferências - SIT e enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da rejeição; ou  

- solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de 

relevante interesse social, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, 

desde que a decisão final não tenha sido pela devolução integral dos recursos e que 

não tenha sido apontada a existência de dolo ou fraude;  

14.11 - Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, calculado através 

da ferramenta disponível no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;  

14.12 - Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL providenciará prestação de contas anual por meio da 

apresentação de relatório parcial de execução do objeto, que observará o disposto na 

Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e as seguintes exigências do ato normativo 

setorial;  

14.12.1 - Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido quanto ao que se 

esperava no período de que trata o relatório mensal ou anual ou caso haja indícios de 

irregularidades, a qualquer tempo, que possam ter gerado dano ao erário, a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para que apresente Plano de 

Providências com vistas ao saneamento das situações identificadas;  

  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – SANÇÕES  

   

15.1 - A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este 

instrumento, com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014, no seu Regulamento ou 

nas disposições normativas aplicáveis pode ensejar aplicação à ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, garantida prévia defesa, das seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 

governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

ou  
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III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.  

15.2 - É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo 

de dez dias a contar do recebimento de notificação com essa finalidade.  

15.3 - A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada 

quando verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade 

mais severa.  

15.4 - A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que 

verificada fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da parceria, 

quando não se justificar imposição da penalidade mais severa, considerando a 

natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos.  

15.5 - As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são 

de competência exclusiva do titular da pasta.  

15.6 - Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso administrativo, no prazo 

de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação ser 

requerida após 02 (dois) anos da aplicação da penalidade.  

15.6.1 - No caso da sanção de suspensão temporária ou de declaração de 

inidoneidade, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.  

15.7 - A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja providenciada a reabilitação perante a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo ser concedida quando houver ressarcimento 

dos danos, desde que decorrido o prazo de 02 (dois) anos.  

  CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO E DENÚNCIA  

   

16.1 - Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro 

partícipe ser comunicado dessa intenção no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.  

16.2 - Os partícipes são responsáveis somente pelas obrigações do período em que 

efetivamente vigorou a parceria.  
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16.3 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este 

instrumento quando houver inexecução do objeto, descumprimento do disposto na Lei 

nº 13.019/2014 ou em outro ato normativo vigente que implicar prejuízo ao interesse 

público, garantida à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL a oportunidade de 

defesa.  

16.4 - A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, 

tais como a aplicação de sanções previstas neste instrumento, a notificação para 

devolução de recursos e a instauração de sindicância ou de processo administrativo 

disciplinar, conforme a peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de 

rescisão.  

  CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO  

   

Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de 

que participe o órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito 

o Foro de Londrina, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da 

parceria.  

   

Londrina, ____ de [MÊS] de [ANO].  

     

   

Marcelo Belinati Martins  

Prefeito do Município de Londrina  

   

Nadia Oliveira de Moura  

Secretária Municipal de Assistência Social  

   

Organização da Sociedade Civil   

Presidente ou Representante Legal  
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ANEXO 8 

Relatório Anual de Atividades/Plano de Trabalho Asilo São Vicente de 

Paulo 

 

 

 

 

 

 

 

• PLANO DE TRABALHO 

1 - DADOS CADASTRAIS  

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Razão Social - Obras Assistenciais São Vicente de Paulo 

/ Nome Fantasia - Asilo São Vicente de Paulo 

CNPJ: 78.627.528/0001-

82 

ENDEREÇO COMPLETO: Av. Madre Leônia Milito, 499, Jd. Bela 

Suíça. 
• EMAIL: ssocial_asvp@hotmail.com 

CIDADE: Londrina UF: PR CEP: 86050-270 DDD/FONE: 43 3339-0664/33390030 

NOME DO RESPONSÁVEL: Antônio Custódio Pereira CPF: 143.546.329-34 

CARTEIRA DE IDENTIDADE / 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: 861.714-7- 

SSP/PR 

CARGO: 

Presidente 

      

FUNÇÃO: Presidente EMAIL: 

asvp2006@hotmail.com 

QUALIFICAÇÃO COMPLETA: Brasileiro, casado, aposentado, nascido em Sertanópolis/PR. 

ENDEREÇO: Rua: Jorge Hannuch   Nº240 - Jardim Maria Lúcia, Londrina-PR 

NOME DO TESOUREIRO: Paulo Rogério do Amaral CPF: 351.092.467-34 

CARTEIRA DE IDENTIDADE / 

ÓRGÃO EXPEDIDOR: 02.354.382-0  

- SSP/PR 

CARGO: 

Tesoureiro 

      

FUNÇÃO: Tesoureiro EMAIL: 

asvp2006@hotmail.com 

 

BANCO: Caixa Econômica Federal 

 

     

Agência: 3068 

 

          Op: 003 

 

Conta Corrente: 058-6 

QUALIFICAÇÃO COMPLETA: Brasileiro, casado, aposentado, nascido em Londrina/PR. 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO: Atendimento Integral a Idosos no Asilo São Vicente de 

Paulo na Modalidade de Instituição de Longa Permanência. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO:  

12 meses a partir da assinatura do termo  

TIPO DE SERVIÇO: Instituição de Longa Permanência para Idosos  

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

     O atendimento institucional em regime de longa permanência para idosos necessita de ações integradas na perspectiva de 

oferecer condições para que os idosos tenham boa qualidade de vida e se sintam acolhidos em um ambiente favorável ao 

desenvolvimento humano. 

     De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução nº 109, de 11 de Novembro de 2009), as 

edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades 

dos usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. 
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     Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às   

atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as 

normas da Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade (...). 

     Também deve contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada para auxiliar nas 

atividades da vida diária. 

      Para isso existe a necessidade de profissionais qualificados provenientes das múltiplas áreas de formação, que exercem 

atendimento direto e indireto aos idosos, de forma a garantir os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. 

     Portanto, é preciso obter recursos humanos, materiais e financeiros, com vista em um trabalho em rede com o poder público, 

para que esse trabalho seja efetivado com qualidade. 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Atendimento integral a idosos.  

OBJETIVO GERAL: Atender integralmente à idosos no Asilo São Vicente de Paulo na modalidade de Instituição de Longa 

Permanência. 

 

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade;  

• Preservar a identidade do idoso oferecendo um ambiente de respeito e dignidade; 

•  Fornecer vestuário adequado e alimentação suficiente; 

• Proporcionar cuidados à saúde; 

• Oferecer atendimento personalizado; 

•  Manter no quadro de pessoal profissionais com formação específica; 

• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 

• Promover o acesso à renda; 

• Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado. 

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Londrina / PR 

PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS: 100 idosos  

 

ATIVIDADES/METODOLOGIA:  

Setor Financeiro: Gerenciamento financeiro dos recursos oriundos da Subvenção Municipal, Contribuições dos Idosos, 

Promoções e eventos e doações diversas. 

Setor de Coordenação: capacitação dos funcionários; acompanhamento a familiares, voluntários, colaboradores e grupos de 

visita; Avaliação e orientações para internação e desligamento de idosos na Instituição; acompanhamento de projetos internos 

da Instituição ou de instituições parceiras; informação de estagiários nas áreas de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, 

Psicologia, Serviço Social, entre outros; formação humana e espiritual bimestral aos funcionários; celebração Eucarística 

semanal; celebração da Palavra aos domingos; celebração e festa do padroeiro: São Vicente de Paulo; aconselhamento 

espiritual aos idosos, funcionários e familiares.  
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Setor de Enfermagem: Controle de qualidade de refeições oferecidas; controle de evacuação; Controle Diabetes Mellitus; 

Controle de Hipertensão Arterial; Controle de medicamentos; Evolução de curativo; Controle de procedimentos individuais; 

Orientação aos familiares de idosos institucionalizados, no que diz respeito a sua saúde (encaminhamentos, procedimentos 

realizados); Treinamento e acompanhamento de novos funcionários de auxiliares de enfermagem; Organização, controle de 

validade das medicações e/ou produtos médico hospitalares, de estoque e doações; Observar, orientar e instruir, uso continuo 

dos equipamentos de proteção individual (EPI) aos funcionários da enfermagem; Monitorar, orientar e treinar o atendimento 

da equipe de enfermagem bem como avaliar as prescrições de enfermagem e aprimoramento dos relatórios; Pedido de 

medicamento para Unidade Básica de Saúde (UBS) do município. (mensal); Pedido de medicação controlada para Rede Básica 

de Saúde Mental. (mensal); Pedido de produtos médico-hospitalares e de higiene para gerência da instituição. (mensal); 

Acompanhamento semanal com profissional médico da UBS Guanabara, a fim de encaminhar para especialidades e exames 

de rotina aos internos, conforme necessidade; Reuniões bimestrais com a equipe de enfermagem para melhor atendimento 

interno e relação interpessoal; Realizar trabalho humanizado, orientando idosos a procedimento a serem realizados, 

preservando e respeitando o idoso, observando seu nível de compreensão. 

Setor de Fisioterapia: avaliação das necessidades dos idosos; desenvolvimento de metas fisioterapêuticas em Saúde Pública; 

atendimentos individuais; atendimentos em grupo; aumentar a capacidade funcional; desenvolver as capacidades sensório-

motoras de lateralidade: direção, imagem corporal e equilíbrio; avaliar a orientação espacial e a noção de esquema corporal; 

aumentar a resistência física, levando-se em conta a dor e a fadiga; Inibir os padrões anormais de postura e estimular os 

normais; desenvolver a marcha; estimular aspectos cognitivos e senso de percepção para proporcionar atividades compatíveis 

com a seqüela deixada. 

Setor de Psicologia: Realização de grupos terapêuticos com os idosos divididos em grupos com clientela masculina e feminina 

separadamente; Atendimento psicológico individual a funcionários; Atendimento psicológico individual aos idosos; Acolhida 

ao idoso que chega à instituição; Acompanhamento psicológico ao idoso que é transferido de uma Ala para outra visando uma 

melhor adaptação do mesmo; Atendimento psicológico individual aos idosos em intercorrências; Atendimento individual aos 

idosos junto com a enfermagem auxiliando nas orientações em relação à recusa ao uso da medicação. Acompanhamento 

psicológico individualizado a idosos com depressão e somatizações; Visitas a idosos internados em Hospital Psiquiátrico, Caps 

III e Hospital Geral; Discussão de casos que precisam de atendimento psicológico com a enfermagem, fisioterapia, serviço 

social e terapia ocupacional; Contato com o Caps III para agendamento de consultas / avaliação e conduta; Encaminhamento 

para atendimento e acompanhamento aos idosos nos atendimentos do Caps III; Entrevistas para seleção de pessoal para 

diversos cargos da Instituição com aplicação de instrumentos de avaliação (testes psicológicos); Contato com familiares 

durante a visita à Instituição, buscando informações a respeito do idoso; Atendimento individual a familiares de idosos; 

Atendimento a familiares de idosos em conjunto com a assistente social e enfermagem; Auxílio no preparo das atividades de 

lazer. 

Setor de Serviço Social: Atendimentos aos usuários do serviço; Aplicação dos direitos conforme o Estatuto do Idoso; 

Acompanhamentos individuais para consultas, bancos, INSS, CRAS, entre outros; Atendimentos/orientações a voluntários e 

funcionários; Atendimento e contatos telefônicos com familiares e/ou responsáveis dos idosos; Atualização dos dados sobre 

os idosos da instituição; Controle de vagas disponíveis na instituição por Ala e Sexo; Conhecimento das Leis/Direitos do idoso 

e da realidade social para melhoria do atendimento; Contatos e encaminhamentos para a rede de serviços; Entrevista com 

beneficiários a prestar serviço comunitário na Instituição; Elaboração de documentação referente ao Serviço Social e à 



205 

Instituição; Elaboração, coordenação, acompanhamento e avaliação de planos e projetos da área; Firmar parcerias para a 

Instituição; Internação e acolhida do idoso; Organização e participação em eventos na Instituição; Orientação e 

acompanhamento externo aos idosos em atividades de lazer, recreativas e socioeducativas; Participação como conselheira 

titular do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) de Londrina, gestão 2016/2018; Participação em cursos externos 

de capacitação; Participação em reuniões e atividades da rede de serviços; Pesquisas sobre assuntos referentes à área; 

Preenchimento da documentação referente ao internamento do idoso; Realização do desligamento do idoso; supervisão, 

acompanhamento e avaliação dos Projetos e Oficinas internas; Supervisão, acompanhamento e avaliação de estágio de Serviço 

Social; Triagem, seleção e acompanhamento de voluntários; Viabilização e acompanhamento dos idosos para completar e/ou 

adquirir documentação pessoal; Visita ao idoso hospitalizado; Visitas domiciliares para avaliação de acolhimento na 

Instituição. 

Setor de Nutrição: apresentar técnicas dietéticas adequadas para a elaboração das preparações; elaborar cardápios adequados 

à realidade da população atendida; acompanhar e avaliar periodicamente o consumo alimentar dos comensais atendidos; 

desenvolver atividades de orientação nutricional aos idosos e colaboradores da instituição; realizar atividades práticas de 

elaboração de preparações com os idosos; realizar avaliação nutricional dos idosos; monitorar pontos críticos de controle na 

área de processamentos de alimentos; elaborar rotinas e roteiros de trabalhos e revisar/elaborar POP (Procedimentos 

Operacionais Padronizados) na área da cozinha; monitorar e avaliar as atividades executadas, promovendo ações corretivas 

imediatas quando necessário; capacitar os recursos humanos por meio de treinamentos. 

RECURSOS HUMANOS: 

1 Coordenadora – 44 horas 

1 Assistente Social – 30 horas (Segunda a Sexta: 09:00 às 17:00hrs)) 

1 Psicóloga – 30 horas (Seg: 08 às 14 / Ter: 08 às 17 / Qua: 08 às 12 / Qui: 08 às 17 / Sex: 08 às 14) 

4 Enfermeiras – 40 horas (Segunda a Sexta: 12 horas diárias) 

1 Educador físico - 06 horas /semanais ( seg. quarta e sexta) 

1 Nutricionista – 44 horas semanais ( seg à sexta: 8 às 17h/ sábado: 8h às12h)) 

4 Lavanderia – 07:00 as16:00 hrs 

1 Zelador – 14:00 às 17:00 hrs 

2 Manutenção- 8:00  às 18:00 hrs  

4 Auxiliar de limpeza-07:30 às 17:30 hrs 

3 Setor Administrativo – 44 horas (08:00 às 18:00 hrs) 

1 Motorista – 44 horas (07:00 às 17:00 hrs)) 

2 recepcionistas- ( 07:00 às 13:00 hrs; 13:00 às 19:00hrs) 

6 Serviços Gerais - (07:30 às 17:30 hrs) – Regime de Escala 

5 funcionários da cozinha  – 44 horas (07:30 às 17:30 hrs) – Regime de Escala 

27 Auxiliares de Enfermagem – 12x36 horas- 07 às 19 h/ das 19h às 07 h 

02 cuidadores - 12x36 hrs 

TOTAL: 67 Funcionários 

 

PARCERIAS ENVOLVIDAS: UNOPAR / UEL / UNIFIL/Voluntários / Benfeitores/ Colégio Aplicação/ Colégio 

Albino Feijó / Hotel Bourbon / SESC (Mesa Brasil) / Pavilon/PUC/ SENAI/  

 

INDICADORES OBRIGATÓRIOS: Os indicadores obrigatórios se expressarão na melhora da saúde física e mental dos 

idosos, bem como melhorias da condição social. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO (ATIVIDADES):  

 

Alimentação: 

CAFÉ DA MANHÃ A partir das 07:30hs 

ALMOÇO 11:30hs 

CAFÉ DA TARDE 13:30hs (ALA II) / 14:00hs (ALA I) 

JANTAR 16:30hs 

CAFÉ DA NOITE A partir das 20:00hs 

 

Banho: 

BANHO ALA I E ALA II A partir das 07:30hs 

 

Horário de visita: 

ALA I 13:30 as 15:30hs (todos os dias) 

ALA II 13:30 as 15:30hs (todos os dias) 

 

Atividades: 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA-FEIRA 

 

- FISIOTERAPIA 

 
 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 
- ATENDIMENTO 24HS 

 

- PROF. NUNO E ALUNOS DA 

UNOPAR.  
 

- PSICOLOGIA- INTEGRAL 

  

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL)  

 

- EDUCADOR FÍSICO 

 

 

 
- EQUIPE DE ENFERMAGEM  

 

ALAS I E II 

 
 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 
ALAS I E II 

 

 

 

 

 

 

TERÇA FEIRA 

 

- FISIOTERAPIA  

 

 

 

- ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

E GRUPAL 

 

- ATENDIMENTO INDIVIDUAL 

 

 

 
- ATENDIMENTO 24 HS 

 

- PROF. NUNO E ALUNOS DA 

UNOPAR. 

 

 

- PSICOLOGIA- MATUTINO 

 

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 

 
- EQUIPE DE ENFERMAGEM  

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 
 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

- FISIOTERAPIA  

 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

- PROF. NUNO E ALUNOS DA 

UNOPAR.  

 

- PSICOLOGIA-VESPERTINO 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 
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QUARTA-FEIRA 

 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

 

- ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 
- ATENDIMENTO 24 HS 

 

 

 - SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 

 

- EDUCADOR FÍSICO 

 

 

 
- EQUIPE DE ENFERMAGEM  

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 
ALAS I E II 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA- FEIRA 

- FISIOTERAPIA  

 

 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

- CELEBRAÇÃO EUCARISTICA  

 

 

 

-ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

 

 

- ATENDIMENTO 24 HS 

 

- PROF. NUNO E ALUNOS DA 

UNOPAR.  

 

 

- PSICOLOGIA (INTEGRAL) 

 

 

- IRMÃS, IDOSOS, 

FUNCIONÁRIOS E O POVO EM 

GERAL (VESPERTINO: 15HS) 

 

 
- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 

 

- EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 
ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA 

- FISIOTERAPIA  

 

 

- ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

   

-ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

 

-ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

 

-ATENDIMENTO 24 HS 

- PROF. NUNO E ALUNOS DA 

UNOPAR. (MATUTINO) 

 

- PSICOLOGA- VESPERTINO 
 

 

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 

 

-EDUCADOR FÍSICO 

 

 

 

- EQUIPE DE ENFERMAGEM  

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 
 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 
ALAS I E II 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

3 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE): PROJETO I 

META ESPECIFICAÇÃO 
DURAÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

 

 

 

 

100 idosos 

- Promoção da saúde física e mental dos idosos, atendendo conforme a 

necessidade de cada um; 

- Atendimentos individuais e grupais nas áreas de serviço social, 

psicologia; educação física; fisioterapia e enfermagem; 

- Controle da alimentação fornecida aos idosos; 

- Higienização adequada no ambiente oferecido aos idosos; 

- Preservar e estimular a função motora dos idosos; 

- Prevenção de agravos de doenças físicas e mentais; 

- Garantia dos direitos dos idosos conforme Legislação Especifica. 

 

 

 

Dezembro 

2018 

 

 

 

Dezembro 

2019 

4 – PLANILHA DE CUSTOS / PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

NATUREZA DA DESPESA 

ESPECIFICAÇÃO MENSAL ANUAL 

 Pessoal e encargos sociais, despesas correntes.        R$167.927,00 

 

 

 

     R$2.015.124,00 

 

 

 

 
TOTAL GERAL:  •   

 5.1 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARCELAS4 (R$ 1,00) 

• META DESPESAS 
PARCELA 

 1 

PARCELA  

2 

PARCELA 

 3 

PARCELA  

4 

PARCELA 

 5 

PARCELA  

6 

100 idosos 

Pessoal e encargos sociais, 

despesas correntes (vales 

transportes, medicamentos, 

fraldas 

descartáveis,materiais para 

higienização, limpeza e 

prevenção, sabão, papel 

toalha, copos descartáveis, 

sabonete liquido, 
combustível, vales 

alimentação,detergente, 

umectante,amaciantes, 

consumo de energia elétrica, 

agua, telefone, internet, 

recursos humanos, 

alimentos) 

167.927,00 167.927,00 167.927,00 167.927,00 167.927,00 167.927,00 

• META DESPESAS 
PARCELA 

 7 

PARCELA  

8 

PARCELA 

 9 

PARCELA 

10 

PARCELA 

11 

PARCELA 

12 

100 idosos 

Pessoal e encargos sociais, 
despesas correntes (vales 

transportes, medicamentos, 

fraldas descartáveis, 

materiais para higienização, 

limpeza e prevenção, sabão, 

papel toalha, copos 

descartáveis, sabonete 

liquido, combustível, vales 

alimentação, detergente, 

umectante, amaciantes, 

consumo de energia elétrica, 

167.927,00 167.927,00 167.927,00 167.927,00 167.927,00 167.927,00 
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água, telefone, internet, 

recursos humanos, 

alimentos) 

 TOTAL: R$ 2.015.124,00       

O nº de parcelas mensais varia de acordo com a execução. As parcelas só poderão ser repassadas a partir da assinatura.   

 

6 – DECLARAÇÃO 

 

Declaro para fins de prova junto a prefeitura do Município de Londrina/Secretaria Municipal do Idoso que: Inexiste qualquer 
débito de mora ou situação de inadimplência com o TESOURO NACIONAL ou qualquer órgão da Administração Pública ou 

do MUNICÍPIO DE LONDRINA, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do 

MUNICÍPIO, na forma deste Plano de Trabalho. 

Pede Deferimento. 

 

                                                                                                  _______________________________                            

Londrina, 26 de Setembro de 2019.                                                                    Antônio Custódio Pereira 

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

Este Plano de Trabalho encontra-se APROVADO, por estar em concordância com o que rege o Decreto 52/2010, no 

seu artigo 1º, §10, Anexo II, Item 4 e artigo 116, da Lei 8.666/1993 e Resolução nº 28/2011/TCE.  

 

 

Londrina,         de______________ de 2019. 

         

_____________________________ 

                   (Autoridade) 
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         ANEXO X 

PLANO DE TRABALHO 

 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 INSTITUIÇÃO PROPONENTE  

 Obras Assistenciais São Vicente de Paulo 

 CNPJ  

 78.627.528/0001-82 

 ENDEREÇO:  

 Av: Madre Leônia Milito, 499, Jardim Bela Suíça 

CIDADE 

 Londrina 

 UF 

PR 

  

           CEP 

86050-270 

  

DDD/ FONE 

(43) 3339-0030/ 3339-0664 

  

        CONTA CORRENTE 

                 2396-9 op:003 

BANCO 

Caixa 
Econômica 

Federal 

AGÊNCIA 

3068 

PRAÇA DE PAGAMENTO 

Caixa Econômica Federal Agência Av.Madre Leônia 
Milito,550 

 

  

 NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 

  Antônio Custódio Pereira 

      CPF 

 143.546.329-34 

CARTEIRA DE    IDENTIDADE / 
ÓRGÃO EXPEDIDOR 

   861714-7/ SESP-PR 

       
NACIONALIDADE 

             Brasileiro 

      
CARGO 

     
Presidente 

        

                    FUNÇÃO 

                   Presidente  

 
 ENDEREÇO 

 Rua Jorge Hannuch nº 240, Bairro Santa Rita, Londrina-PR 

  

 E-MAIL DO RESPONSAVEL LEGAL 

 antonioasvp2018@gmail.com 

TELEFONE: (43) 3338-9564 

 2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO:  PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 TIPO DE SERVIÇO: Serviço de Acolhimento Institucional para  

idosos na modalidade Abrigo Institucional 
INÍCIO 

01/01/2019 

TÉRMINO 

31/10/2020 

  

  

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA / DESCRIÇÃO DA REALIDADE E O NEXO 

COM A ATIVIDADE PROPOSTA: 

mailto:antonioasvp2018@gmail.com
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A Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842 de 4 de janeiro de 1994, tem por objetivo 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua 

autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 

Para tanto, a Política Nacional do Idoso tem por princípios descritos em seu art. 3º: 

I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 

direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 

dignidade, bem-estar e o direito à vida; 

II - o processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser 

objeto de conhecimento e informação para todos; 

III - o idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza; 

IV - o idoso deve ser o principal agente e o destinatário das transformações a serem 

efetivadas através desta política; 

V - as diferenças econômicas, sociais, regionais e, particularmente, as contradições 

entre o meio rural e o urbano do Brasil deverão ser observadas pelos poderes 

públicos e pela sociedade em geral, na aplicação desta lei. 

 Para implementação das ações descritas na Política em seu art. 10º, são definidas 

enquanto competências dos órgãos e entidades públicos na área de promoção e 

assistência social: 

a) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades 

básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades 

governamentais e não governamentais; 

b) Estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao idoso, como 

centros de convivência, centros de cuidados diurnos, casas-lares, oficinas abrigadas 

de trabalho, atendimentos domiciliares e outros; 

c) Promover simpósios, seminários e encontros específicos; 

d) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar estudos, levantamentos, pesquisas 

e publicações sobre a situação social do idoso; 

e) Promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso. 

Tendo o panorama crescente da população idosa no cenário nacional, observa-se 

também o aumento da demanda por vagas em Unidades de Acolhimento 

Institucional para atendimento ao Idoso. A oferta faz frente às demandas de 

acolhimento decorrentes de situações em que idosos e suas famílias não possuem 

rendimento necessário para provimento da sua manutenção e autossustento, além de 

contextos em que os idosos se encontram em situações de violações de direitos 

(situação de rua, desabrigo, negligência, abandono, violência física etc.).  

O Município de Londrina, conforme Tipificação Nacional de Serviços 

socioassistenciais, desenvolve na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, 

Serviços de Acolhimento Institucional que garantem  a proteção integral – moradia, 

alimentação, higienização e trabalho protegido para indivíduos e famílias que se 

encontram em situação  de violação de direitos. O Serviço tem como objetivo ofertar 

serviços com vistas a afiançar segurança de acolhida a indivíduos e/ou famílias 

afastados temporariamente do núcleo familiar e comunitários de origem. Tais 
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serviços devem primar pela construção, preservação, fortalecimento ou resgate da 

convivência familiar e comunitária. Os públicos aos quais serão destinadas as 

modalidades de acolhimento são: crianças e adolescentes; adultos e famílias; e o 

público objeto deste Plano de Trabalho a população idosa. 

Além das questões apresentadas acima, ressalta-se que o interesse para execução do 

Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos, na modalidade de Abrigo 

Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI) é motivado por 

outros fatores, tais como: 

• Quadro de recursos humanos insuficiente no Município de Londrina para 

execução direta do serviço; 

• A Instituição de Longa Permanência exige contratação de servidores 

especializados para proporcionar qualidade na execução do serviço, tais  

• como profissionais de saúde (técnico em enfermagem, fisioterapeuta, 

nutricionista etc.). 

• Trata-se de serviço de natureza continuada, imprescindível para a garantia de 

direitos aos idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco 

social e/ou pessoal, com os vínculos familiares rompidos ou fragilizados. 

O serviço de acolhimento institucional para idosos necessita de ações integradas na 

perspectiva de oferecer condições para que o idoso tenha uma boa qualidade de vida e 

se sinta acolhido num ambiente favorável ao seu desenvolvimento humano. 

Porém, a qualidade de vida dessa parcela de pessoas tem sido preocupação da sociedade 

brasileira, resultando em legislação específica (Estatuto do Idoso) e ações para a sua 

garantia, no âmbito do Estado e no espaço privado, colocando a velhice como uma fase 

de vida com suas especificidades que necessita de proteção especial. 

A instituição atende um número elevado de pessoas acima de sessenta anos, 

independentes ou com diversos graus de dependência. Atualmente, estes idosos 

apresentam sérios problemas de saúde, o que faz com que a instituição tenha um gasto 

elevado na manutenção do bem estar desses idosos. 

Para desenvolver os programas/projetos propostos na instituição, há necessidade de 

recursos financeiros, materiais e humanos um trabalho de rede com o poder público, 

para uma manutenção e uma melhora constante no trabalho e no atendimento. 

 O Município de Londrina, considerado a quarta maior cidade da região sul do país, 

possui, de acordo com o Censo do IBGE/2010, 506.701 pessoas como população 

residente, das quais 493.520 na área urbana e 13.181 na área rural. A estimativa 

populacional indica crescimento no número de residentes para 537.566 habitantes 

no município (IBGE/2013). Constitui-se pelo distrito sede (Londrina) e pelos 
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distritos do Espírito Santo, Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São 

Luiz e Warta. Além dos distritos, cerca de 2.000 indígenas do grupo Kaingáng vivem 

na Terra Indígena Apucaraninha (região de Londrina) em 04 aldeias localizadas entre 

os Rios Tibagi, Apucarana, Apucaraninha e Toldo. São elas: Aldeia sede, Água 

Branca, Serrinha e Barreiro. No Estado do Paraná, a população estimada de 

Kaingáng é de 12.000 indivíduos, estando, portanto, 16,66% na Terra Indígena 

mencionada. Entre os Censos de 2000 e 2010, a população londrinense cresceu 

1,27% ao ano, passando de 446.822, para 506.701 habitantes, crescimento superior 

ao do Estado (0,89% ao ano), e da Região Sul (0,88%). 

No que se refere à população idosa, outro público destacado pela legislação como 

alvo de atenção prioritária das políticas públicas para a garantia dos seus direitos 

(segundo Estatuto do Idoso - Lei 10.741/2003), o Censo IBGE 2010 chegou a um 

número de 64.476 pessoas, 12,72% do total da população, sendo 13,77% de 

mulheres e 11,59% de homens. Na média geral há uma diferença de 4 pontos 

percentuais entre o sexo feminino e o masculino. 

Por ser um município de grande porte, Londrina deve ter, conforme estabelecido na 

NOB/SUAS 2005, uma rede socioassistencial complexa, ou seja, contar com todos 

os serviços considerados necessários ao atendimento da população, de acordo com 

os níveis de complexidade estabelecidos na Política Nacional de Assistência Social 

– PNAS/2004 – Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, que devem 

garantir seguranças de sobrevivência, acolhida e de convívio ou vivência familiar e 

comunitária em cada uma de suas ações, sejam elas serviços, benefícios, programas 

e projetos. As ações desenvolvidas buscam articular a transferência de renda com os 

serviços socioassistenciais. 
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3. OBJETO DA PARCERIA: 

 

 

O termo de Colaboração terá por objeto a concessão de apoio da administração 

pública para a execução de Serviço de Acolhimento Institucional para idosos na 

modalidade Abrigo Institucional. 

Além da Secretaria de Assistência Social, a instituição também tem firmado com a 

Secretaria do Idoso um termo de Colaboração, na qual contribui mensalmente na 

manutenção e no desenvolvimento das ações realizadas com os idosos. 

O Serviço de Acolhimento Institucional atende pessoas idosas com 60 anos ou 

mais, de ambos os sexos, com diferentes necessidades e graus de dependência, que 

se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos ou não dispõem de 

condições para permanecer na família por sofrerem abusos, maus tratos e outras 

formas de negligência. 

 

 

 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO / PROJETO: 

 

Serviço de Acolhimento Institucional para idosos na modalidade Abrigo Institucional, 

com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diferentes necessidades e graus de 

dependência, que se encontram com vínculos familiares fragilizados ou rompidos ou 

não dispõem de condições para permanecer na família por sofrerem abusos, maus tratos 

e outras formas de negligência. 

 

 

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo Geral: 

 

Oferecer o Serviço de Acolhimento Institucional e garantir proteção integral aos 

idosos em vulnerabilidade e risco pessoal/social, com vínculos familiares fragilizados 

ou rompidos. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, 

violência e ruptura de vínculos; 

2. Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
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3. Possibilitar a convivência comunitária; 

4. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; 

5. Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; 

6. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, esporte, relacionando-

as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público; 

7. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a 

realização de atividades da vida diária; 

8. Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 

9. Promover o acesso à renda; 

10. Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus 

dependência. 

 

5. METAS E CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 

  5.1. Metas a serem atingidas 

Quantidade de 

Metas 

Modalidade de Atendimento Território de Atendimento 
(de acordo com a territorialização Anexo III) 

         

            100 

Serviço de Acolhimento 

Institucional para idosos na 

modalidade Abrigo Institucional 

     

     Município de Londrina     

 

5.2. Público Alvo 

 

O público alvo é idoso, a partir de 60 anos, de ambos os sexos, em situação de risco 

pessoal e social, com diferentes necessidades e graus de dependência, que se encontram 

com vínculos familiares fragilizados ou rompidos ou não dispõem de condições para 

permanecer na família por sofrerem abusos, maus tratos e outras formas de negligência. 

Deverão ser respeitadas as questões de gênero, idade, religião, raça, orientação sexual 

e situação de dependência se houver. 

 

 

 

5.3. Prazo para a execução das ações e cumprimento das metas 

 

Data de início da Execução Data Fim da Execução 

01/01/2019 31/10/2020 
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5.4. Valor Global da Parceria 

R$ 92.092,00 

 

 

5.4.1. Plano de Aplicação / Planilha de Custos 

 

Descrição da Despesa Valor Total 

3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação R$ 92.092,00 

  

  

  

  

Total Global R$ 92.092,00 

 

 

5.4.2. Cronograma de Desembolso 

 
Fevereiro - 2019 Março - 2019 Abril - 2019 Maio - 2019 Junho - 2019 Julho - 2019 

R$ 8.372,00 R$4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 

Agosto - 2019 Setembro - 

2019 

Outubro - 2019 Novembro - 2019 Dezembro - 2019 Fevereiro -2020 

 

R$ 4.186,00 

 

R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 8.372,00 

Março - 2020 Abril - 2020 Maio - 2020 Junho - 2020 Julho - 2020 Agosto - 2020 

R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 R$ 4.186,00 

Setembro – 2020 Outubro – 2020     

 R$ 4.186,00   R$ 4.186,00     

*Nos meses de fevereiro, prever duas parcelas. 

 

 

5.5. Equipamentos e Recursos Materiais Disponíveis para a Parceria 

  

A instituição disponibiliza de materiais e equipamentos necessários para a execução do 

serviço, sejam eles materiais permanentes como mobiliários, eletrodomésticos, 

materiais socioeducativos, eletroeletrônicos, dentre outros e materiais de consumo, 

sendo eles materiais de expediente, limpeza, alimentação, materiais de primeiros 

socorros e outros para a manutenção da saúde dos acolhidos, utensílios de cama, mesa, 

banho, higiene pessoal, vestuário, calçado, entre outros, com qualidade e quantidades 

suficientes para a execução do trabalho. 
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5.6. Estrutura Física Disponível para a Parceria 

 

As ações e os atendimentos são realizados em prédio próprio, localizado na área urbana 

de Londrina, de fácil acesso, com instalações físicas adequadas às regras de 

acessibilidades conforme RDC/ANVISA nº 283, de 26/09/2005, com espaços 

adequados à privacidade, circulação e convivência dos usuários, com equipamentos e 

materiais necessários ao acolhimento e moradia dos idosos nesta instituição. 

 

5.6.1. Imóvel próprio   ( X  ) Sim .   (   ) Não.  

Em caso de não possuir imóvel próprio, especificar o vínculo / forma de uso 

 

O imóvel é próprio. 

 

 

 

 

 

 

5.7. Recursos Humanos Disponíveis para a Parceria 

 

Função 

Quantidad

e de 

Profission

ais 

Carga  

Horári

a  

Seman

al 

Horário de 

Trabalho 

Principais 

Atividades e Ações 

a Serem 

Desenvolvidas 

Tipo de 

Vínculo com 

a 

Organização 

Coordenador 

 
01 44 08:00 - 18:00 

Atendimento diário 

diversos 

CLT 

Assistente 

social 
01 30 09:00 - 17:00  

CLT 

Psicóloga 

 
01 30 

Seg: 08-17 

Ter: 13-18 

Quart: 13-18 

Quint: 08-17 

Sex: 13-17 

 

 

 

CLT 

Enfermeira 

 
04 40 

07:00-

19:00/19:00-

07:00 

 

 

CLT 

Educador 

Físico 
01 09 13:00 - 16:00  

 

CLT 

Nutricionista 

 
01 44 

08:00-

17:00/sab: 

08:00 - 12:00 

 

 

CLT 

Lavanderia 
04 

 
04 07:00 - 16:00  

 

       CLT 

Zelador 

 
01 36 14:00 - 18:00  

 

       CLT 

Manutenção 01 44 08:00-18:00  CLT 
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Auxiliar de 

Limpeza 
04 44 07:30-17:30  

CLT 

 

Setor 

administrativo 

 

02 

 

44 
08:00-18:00  

 

CLT 

Motorista 

 
01 44 07:00-17:00  

CLT 

Recepcionista 

 
  02 44 

07:00-

13:00/13:00-

19:00 

 

 

CLT 

Serviços 

Gerais 
05 44 07:30 - 17:30  

   

 CLT 

Cozinheira 

 
02 44 07:00 - 17:00  

CLT 

Auxiliar de 

Cozinha 
04 44 07:00 - 17:00  

CLT 

Auxiliares de 

Enfermagem 
26 12x36 

07:00 -19:00/ 

19:00 -07:00 
 

CLT 

Cuidadores 

 
02 12x36 

07:00-

19:00/19:00-

07:00 

 

 

CLT 

 

Fisioterapêuta 

 

01 25 08:00-12:00  

Estágio- 

Unopar 

* No campo “Tipo de Vínculo com a Organização especificar se o colaborador é contratado pelo regime CLT, 

RPA, MEI, Estagiário, Voluntário, outros especificar. 
 

 

 

6. AÇÕES A SEREM EXECUTAS E FORMA DE EXECUÇÃO 

6.1. Formas de acesso: 

 

A instituição recebe os encaminhamentos para acolhimento da Secretaria Municipal do 

Idoso - Prefeitura Municipal de Londrina. 

Para ocupação das vagas estipuladas em meta, deverá ser respeitado o critério de 

vulnerabilidade e fragilidade social, priorizando aqueles sem vínculos familiares, em 

situação de pobreza extrema, sem acesso de moradia, vítima de violência e outras 

violações de direitos e situações de vulnerabilidade, que, a critério técnico, justifiquem 

a sua inclusão no serviço.  

 

 

6.2. Tempo de permanência: 

 

Não existe período mínimo e máximo de acolhimento de idosos em instituição de 

longa permanência. 
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6.3. Período de funcionamento com atendimento ao Usuário: 

 

O período de atendimento ao idoso é de 24 horas, sem interrupção, todos os dias da 

semana. 

 

 

 

 

6.4. Alimentação: 

 

São servidas seis refeições diariamente: café da manhã, lanche da manhã, almoço, 

café da tarde, jantar e ceia. O cardápio é elaborado por nutricionista de acordo com a 

necessidade dos idosos, seguindo as normas de higiene e segurança. 

 

 

 

 

6.5. Trabalho Social Essencial ao Serviço: 

 

 A acolhida do idoso já se inicia no momento em que os técnicos da instituição vão 

buscá-lo. Quando o idoso chega à instituição é realizada a recepção e colhida deste 

pelos profissionais e idosos que aqui se encontram. A partir deste momento, todas 

outras ações que se fazem necessárias são realizadas de acordo com cada idoso e cada 

caso. São elas: 

- Escuta; 

- Acolhida; 

- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; 

- Estudo Social; 

- Apoio à família na sua função protetiva; 

- Cuidados pessoais; 

-Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais com resolutividade; 

- Construção de Plano Individual ou familiar de atendimento; orientação   

sociofamiliar; 

- Protocolos; 

- Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 

- Referência e contrarreferência; 

- Elaboração de relatórios e/ou prontuários, trabalho interdisciplinar; 

- Diagnóstico socioeconômico; 

- Informação, comunicação e defesa de direitos, orientação para acesso a documentação 

pessoal; 

- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; 

- Inserção em projetos/programas de capacitação para o trabalho; 

- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 

- Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 

- Articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
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- Articulação interinstitucional com os demais órgãos do sistema de Garantia de  

Direitos; 

- Monitoramento e avaliação do serviço; 

 

 

 

6.6. Documentos a Serem Produzidos: 

 

  Para a qualificação do serviço é necessário a produção dos seguintes documentos: 

-PIA- Plano Individual de Atendimento: Instrumento técnico norteador da relação entre 

o usuário e o profissional do serviço, onde contenha as informações e ações e metas de 

desenvolvimento do usuário, considerando o período de permanência deste serviço. 

- Plano de Ação: Apresentado anualmente e entregue cópia ao CMAS 

- Relatório de Atividades: Relatório quantitativo a ser entregue mensalmente 

- Registro das Informações no SIT DO Tribunal de Contas do Estado do Paraná: A 

alimentação no SIT é mensal, observado os fechamentos bimestrais. 

- Registro das Informações no IRSAS: O processo de inserção, 

acompanhamento/atendimentos e desligamentos serão registrados de forma sistemática 

no sistema do IRSAS. 

 

 

6.7. Proposta Metodológica: 

 

A forma de acesso ao serviço se dá por encaminhamentos via Secretaria do Idoso de 

Londrina, que em conjunto com os Centros de referência de assistência social- CRAS, 

Centros especializados em assistência social- CREAS, Centro POP, entidades ou 

organizações de assistência social que compõem a rede socioassistencial, órgãos de 

outras políticas públicas, órgãos que compõem o sistema de garantia de direitos, como 

Ministério Público, Poder Judiciário, Conselhos de Direitos e outros, que realizam, em 

rede o atendimento, assistência e encaminhamentos de acordo com cada situação e 

realidade atendida. 

Para ocupação das vagas estipuladas em meta, deverá ser respeitado o critério de 

vulnerabilidade e fragilidade social, priorizando aqueles sem vínculos familiares, em 

situações de pobreza extrema, sem acesso a moradia, vítima de violência e outras 

violações de direitos e situações de vulnerabilidade, que, a critério técnico, justifiquem 

a sua inclusão no serviço. 

São desenvolvidos diversos projetos e atividades de ações sistemáticas e 

assistemáticas, além das atividades específicas e rotineiras de cada setor nas diferentes 

áreas de atuação na instituição, ou seja, são realizados atendimentos na área de 

coordenação, serviço social, psicologia, enfermagem, nutrição, terapia ocupacional, 

educação física, fisioterapia e administração.  
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As atividades e projetos têm como objetivo favorecer um melhor atendimento aos 

idosos, promovendo a garantia dos direitos dos idosos contemplados no Estatuto do 

Idoso, contribuindo assim para a melhoria na qualidade de vida dos mesmos, 

favorecendo uma melhor organização na dinâmica de atendimento e qualidade de vida 

a todos os envolvidos neste processo de ação. 

A instituição ainda possui parcerias com Universidades e Colégios nas quais são 

desenvolvidas ações exclusivas de cada área, tais como: fisioterapia, nutrição, serviço 

social, psicologia, medicina e técnico em enfermagem. 

Todas as atividades serão desenvolvidas durante todo o prazo de duração da parceria 

com esta Secretaria, sendo a sua continuidade dependente das parcerias envolvidas, 

podendo ser interrompidas por motivos de força maior, como falta de recursos 

financeiros ou físicos. 

 

 

6.8. Relato de experiência da OSC na realização de atividades ou projetos idênticos ao 

objeto da parceria ou de natureza similar, em conformidade ao item 6.5.9 do edital, 

observada alínea “u” do item 4.1 do edital (etapa declaratória com posterior 

comprovação). 

  

A instituição realiza apenas este serviço de Acolhimento Institucional pata idosos, 

que é o objeto desta parceria, não realizando nenhum outro similar. 

 

 

 

6.8.1. Tempo de Atuação da OSC no Território Pretendido: 

(observar o contido na alínea “u” do Item 4.1 do edital) 

 

a) Específico no serviço / projeto pretendido: 

Somente a partir de 2003, após a Lei nº 10.74, a instituição passou a acolher somente 

pessoas idosas com idade a partir de 60 anos. 

 

b) Em serviços / projetos similares ao pretendido: A instituição fundada em 1969, 

atendia pessoas em situação de fragilidade e vulnerabilidade da sociedade sem critérios 

de idade. 

 

 

 

6.8.2. Tempo de Atuação da OSC no objeto pretendido, através de parceria com 

a Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

(Observar o contido na alínea “u” do Item 4.1 do edital) 

 

a) Específico no serviço / projeto pretendido: A instituição atende pessoas idosas do 

Município de Londrina desde 2006, pelo convênio firmado com Secretaria do Idoso- 
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Prefeitura Municipal de Londrina. E desde 2012, temos registro nesta Secretaria de 

Assistência Social. 

 

b) Em serviços / projetos similares ao pretendido:  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PLANEJAMENTO 

 

As atividades planejadas são desenvolvidas de acordo com este cronograma: 

  

Alimentação: 

CAFÉ DA MANHÃ A partir das 07:30hrs 

CAFÉ/FRUTA                                 09:00 hrs 

ALMOÇO 11:30hrs 

CAFÉ DA TARDE 13:30 hrs (ALA II) / 14:00hs (ALA I) 

JANTAR 16:30hrs 

CAFÉ DA NOITE A partir das 20:00hrs 

 

 

 

 

 

Banho: 

BANHO ALA I E ALA II A partir das 07:30hs 

 

 

Horário de visita: 

ALA I e ALA II Todos os dias menos às quintas-feiras 

ALA I 13:30 às 15:30hs (todos os dias) 

ALA II 13:30 às 16:00hs (todos os dias) 

 

 

 

Atividades: 

 

 

 

 

 

 

- FISIOTERAPIA 

 

 

 

- PROF. NUNO E 

ALUNOS DA UNOPAR.  

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 
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SEGUNDA-

FEIRA 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

- ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

- ATENDIMENTO 24HS 

- PSICOLOGIA- 

INTEGRAL 

  

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL)  

 

- EDUCADOR FÍSICO 

 

 

- EQUIPE DE 
ENFERMAGEM  

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERÇA FEIRA 

 

- FISIOTERAPIA  

 

 

- - ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL E GRUPAL 

 

 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL 

 
 

 

- ATENDIMENTO 24 HS 

 

- PROF. NUNO E 

ALUNOS DA UNOPAR. 

 

 

- PSICOLOGIA- 

MATUTINO 

 

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 
 

- EQUIPE DE 

ENFERMAGEM  

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 
 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

QUARTA-

FEIRA 

- FISIOTERAPIA  

 

 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

 

- ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

 

- ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

- ATENDIMENTO 24 HS 

- PROF. NUNO E 

ALUNOS DA UNOPAR.  

 

- PSICOLOGIA-

VESPERTINO 

 

 

 - SERVIÇO SOCIAL 
INTEGRAL) 

 

 

- EDUCADOR FÍSICO 

 

 

- EQUIPE DE 

ENFERMAGEM  

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 
 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTA- 

FEIRA 

- FISIOTERAPIA  

 

 

 
 

- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

 

- CELEBRAÇÃO 

EUCARISTICA  

 

 

 

 

- PROF. NUNO E 

ALUNOS DA UNOPAR.  

 

 
 

- PSICOLOGIA 

(INTEGRAL) 

 

 

- IRMÃS, IDOSOS, 

FUNCIONÁRIOS E O 

POVO EM GERAL 

(VESPERTINO: 15HS) 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 
 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 
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-ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

 

 

 

- ATENDIMENTO 24 HS 

 

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 

 

- EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 

 

ALAS I E II 

 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTA-FEIRA 

- FISIOTERAPIA  

 

 

 
- ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/GRUPAL 

 

  

ATENDIMENTO 

INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 

 

-ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 
-ATENDIMENTO 24 HS 

- PROF. NUNO E 

ALUNOS DA UNOPAR. 

(MATUTINO) 

 
- PSICOLOGA- 

VESPERTINO 

 

 

- SERVIÇO SOCIAL 

(INTEGRAL) 

 

 

-EDUCADOR FÍSICO 

 

 

- EQUIPE DE 
ENFERMAGEM  

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 
 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

ALAS I E II 

 

 

 
ALAS I E II 

 

 
 

 

 

 

8. ARTICULAÇÃO EM REDE: 

 

A articulação em rede existe sempre que se faz necessária, com os serviços 

socioassistenciais, serviços de políticas públicas setoriais, Órgãos de Garantia de 

Direitos, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 

 

 

9. AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: 

 

-Segurança de Acolhida: 

1.Ser acolhido em condições de dignidade; 

2. Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

3. Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a higiene, habitabilidade, 

salubridade, segurança e conforto; 

4. Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a 

necessidades específicas; 

5.Ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados para manutenção da 

privacidade do usuário e guarde de pertences pessoais. 

 

- Segurança de Convívio ou Vivência familiar, comunitária e social: 

1. Ter acesso a benefícios, programas outros serviços scioassistenciais e demais 

serviços públicos. 

2. Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e /ou social. 
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- Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, Familiar e Social: 

1. Ter endereço institucional para utilização como referência; 

2. Rer vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 

princípios éticos de justiça e cidadania. 

3. Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

4. Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de 

autogestão, autosustentação e independência; 

5. Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão; 

6. Ter acesso a espaços próprios e personalizados; 

7. Ter acesso a documentação civil; 

8. Obter orientaçãoes e informações sobre os serviço, direitos e como acessá-los; 

9. er ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

10. Desenvolver capacidades para autocuidados , construir projetos d vida e alcançar a 

autonomia; 

11. Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 

12. Ser preparado para o desligamento do serviço; 

13. Avaliar o serviço. 

 

 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

 

O monitoramento e avaliação serão efetivados pela Administração Pública, por 

intermédio do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação, bem 

como pela Diretoria de Proteção Social Especial, através da Gerência de Serviços de 

Alta Complexidade. 

A administração pública realizará visitas in loco periódicas, com emissão de relatórios 

técnicos de acompanhamento e fiscalização do objeto da parceria. 

O processo de monitoramento e avaliação compõe ainda, a análise dos relatórios 

técnicos emitidos pela sociedade civil mensalmente, as reuniões com os técnicos dos 

serviços objeto dos Termos de Colaboração e as reuniões das Comissões de Serviços. 

As ações acima, não excluem o acompanhamento e a fiscalização realizados pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social e pelos órgãos de controle. 

 

11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS: 

 

(inserir todos indicadores propostos no anexo III, podendo ser incluídos indicadores 

propostos pela OSC, desde que tenha a forma de mensuração).  

 

Constituem indicadores para avaliação de resultados, sem prejuízo de outros que 

poderão ser utilizados pela administração pública: 
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-Vaga Ofertada: indicador composto pela disponibilização de infraestrutura mínima  

 

para garantia de acolhimento na meta pactuada. São considerados os seguintes 

aspectos: leito disponível (cama, roupa de cama, banho, etc), recursos humanos para 

atendimento/acompanhamento, alimentação disponível, estrutura logística (transporte, 

telefone, internet, computador, etc), conforme previsto no Plano de Trabalho. 

- Vaga Ocupada: indicador composto pela presença de usuários acolhidos, utilizando a 

infraestrutura disponibilizada para atendimento na meta pactuada. 

- Atendimento à Solicitação de Vaga pelo Município de Londrina: indicador composto 

pelo percentual de pronto atendimento à solicitação de vagas, sobre o total de 

solicitações de vaga (sempre que houver vagas disponíveis); 

- Capacitação em Equipe: indicador composto pelo número de capacitações ofertadas 

pela OSC aos profissionais que trabalham no serviço de Acolhimento; 

- Participação: indicador composto pelo percentual de participação da OSC nos 

eventos, reuniões, comissões e capacitações ofertadas pelo município de Londrina. 

- Avaliação quantitativa de metodologia de atendimento realizada: deve ser voltada 

para o atendimento às necessidades específicas do público. 

- Atividades Socioculturais: indicador composto pela qualidade de atividades 

proporcionadas, segundo as necessidades, interesses e possibilidades doa acolhidos. 

- Quantidade de reintegrações familiares ou sociais realizadas: indicador composto 

pelos desligamentos realizados por reintegração familiar ou reinserção social. 

 

 

 

 

 

 

11. DECLARAÇÃO:  

Na qualidade de representante legal da Obras Assistenciais São Vicente de Paulo de Londrina, 

declaro para fins de prova junto à Prefeitura do Município de Londrina, para os efeitos e sob as 

penas da Lei, que as informações apresentadas nesta Proposta são verídicas, e que inexiste 

qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer 

outro órgão ou entidade da administração pública da esfera estadual e/ou federal, que impeça a 

transferência de recursos públicos.  

Londrina, 23 de Janeiro de 2019.  

 

 

_____________________________________ 

Antônio Custódio Pereira - Presidente 
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ANEXO 9 

Relatório Anual de Atividades/Plano de Trabalho Albergue Raul Faria 

Carneiro – Lar dos Vovôs e Gilda Marconi - Lar das Vovozinhas 
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2 LANO DE TRABALHO 

1 – DADOS CADASTRAIS 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 
Sociedade Espírita de Promoção Social – SEPS – Lar das Vovozinhas “Gilda Marconi” e Albergue 
“Raul Faria Carneiro” - Lar dos Vovôs 

CNPJ 
77.702.488/0001-23 

ENDEREÇO: 
Rua Araguaia, 589 – Vila Nova  

CIDADE 

3 LONDRINA 
UF 

4 PR 
CEP 

86.025-720 
DDD/FONE 
(043) 3028-0277 

CONTA CORRENTE 
 Caixa Econômica Federal / 2893-
5 

BANCO 
104 

AGENCIA 
1284 

PRAÇA DE 
PAGAMENTO 
Londrina 

NOME DO RESPONSÁVEL  

4.1 WANDER PRADO SANTIAGO 

CARTEIRA DE IDENTIDADE - ÓRGÃO EXPEDIDOR  

4.1.1 1.361.163-7 – SSP PR 

CARGO 
Presidente da SEPS 

FUNÇÃO 
Presidente 

E-MAIL DO RESPONSAVEL LEGAL 
sepslar@gmail.com 

TELEFONE 
(43)3028-0277 

 

QUALIFICAÇÃO COMPLETA: (NACIONALIDADE, NATURALIDADE, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO) 
Cirurgião Dentista, Brasileiro, casado, natural de Lavras/MG. 

ENDEREÇO (domicílio e residência) 
Rua Belo Horizonte, 1.302 - Apto. 07 – Londrina/Pr. 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Atendimento à Pessoa Idosa. 

TÍTULO DO PROJETO 

Atendimento a pessoas idosas do sexo masculino e feminino, acima de 60 anos, em 

regime de Instituição de Longa Permanência para Idosos em regime integral. 

PERÍODO 
DE 
EXECUÇÃ
O 
12 meses a 
partir da 
assinatura 
do 
convenio  

TIPO DE SERVIÇO 
Proteção Social Especial de Alta complexidade, modalidade Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 
JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO 
              De acordo com projeções demográficas da Organização Mundial de Saúde, verifica-se um aumento significativo 
da proporção da população idosa no total da população brasileira com o passar dos anos. Isso se deve principalmente 
em decorrência da queda da fecundidade, da melhor qualidade de vida e do aumento da longevidade da população. 
Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que esse contingente atinja a magnitude de 28,5 milhões de pessoas 
no ano de 2020, vindo a constituir 13% da população brasileira, e continue a crescer em taxas elevadas. No plano local, 
o Censo 2013 apontou que Londrina possui 537. 566 habitantes e segue a tendência nacional de envelhecimento da 
população que tem expectativa de vida superior a 72 anos.  
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Essa mudança na distribuição etária altera o perfil das demandas por políticas sociais, onde organizações governamentais e não 
governamentais deverão ter como diretriz de atendimento a garantia de um envelhecimento com qualidade de vida e participação do idoso.  

Para isto, além do Estatuto do Idoso que estabelece direitos aos idosos e penas quando 
este direito é violado, a Secretaria Nacional de Assistência Social, elaborou um documento que 
estabelece padrões mínimos para os serviços e programas de atenção à pessoa idosa a ser 
consolidado no âmbito de estados e municípios. 

Porém, observa-se ainda a atuação de muitas ILPIS dita como “clandestinas”, onde não estão preparados para o atendimento e necessidades 
do idoso, fornecendo serviço precário e/ou inexistente, quanto à alimentação, higiene pessoal, saúde e convivência familiar. A instituição 
deverá estar atenta a isto, para que sejam oferecidas instalações físicas em condições adequadas de moradia, salubridade e segurança; além, 
de contratação de profissionais necessários e qualificados.  

Há ainda que se salientar que, devido à característica de asilo em que grupos de indivíduos 
em condições similares levam uma vida fechada, pode haver uma ruptura com o mundo exterior. 
Para melhorar a qualidade de vida do idoso institucionalizado, é fundamental oportunizar 
atividades de lazer e abrir espaços para que os visitantes desenvolvam atividades na Instituição.  

Outro ponto relevante se diz em respeito à família do idoso, por observarmos vínculos 
frágeis e repasse de responsabilidades para a Instituição, quando o idoso é abrigado em um asilo. 

Devemos trabalhar no sentido que a família tem que manter os laços de afetividade e 
responsabilidade para que o idoso não se sinta sozinho e abandonado. A articulação com a família 
será no sentido de proporcionar bem estar ao idoso, fazendo com que este se sinta amado. 

A Sociedade Espírita de Promoção Social – SEPS, mantenedora do Albergue “Raul Faria 
Carneiro” – Lar dos Vovôs e do Lar das Vovozinhas “Gilda Marconi”, se mantém através de 
recursos próprios, recursos do convênio com a Secretaria Municipal do Idoso, donativos da 
comunidade londrinense e da contribuição, do benefício/aposentadoria dos idosos. Entretanto, 
aqueles que não possuem benefício ou aposentadoria, mas se encontram em situações de 
vulnerabilidade social e/ou pessoal são atendidos qualitativamente de forma igualitária aos 
demais. A instituição oferece atendimento em regime de abrigo integral a 70 idosos com 60 anos 
ou mais, oferecendo cuidados na área de saúde, higiene, alimentação e lazer, sendo 62 idosos 
referentes ao termo de convênio e 08 metas particulares.  

A instituição tem em média uma despesa mensal de R$200.000,00.  
Para sua manutenção conta com recursos do Nota Paraná, 70 % do BPC- Benefício de 

Prestação Continuada e /ou pensão dos idosos institucionalizados  e realiza eventos: Chá bingos, 
almoços, jantares, rifas; assim 50% da renda da instituição advém das promoções, doações, nota 
Paraná, 70% BPC ou pensão dos idosos e  os outros 50%  são provenientes do convênio com a 
Secretaria Municipal do Idoso. 

Para tanto contamos com 01 Assistente Social, 04 Enfermeiras, 01 Psicóloga, 01 
Fisioterapeuta, 01 Nutricionista, 26 técnicas de enfermagem,  01 motorista, 08  cozinheiras, 07 
Serviços Gerais, 03 administração. 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). 

OBJETIVO GERAL: 

Atendimento a idosos em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com 60 anos ou mais, 
de ambos os sexos, com diferentes necessidades e graus de dependência, garantindo sua Proteção Integral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Acolher e garantir proteção integral a idosos em situação de vulnerabilidade pessoal e social; 
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 
- 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 indivíduos façam 
escolhas com autonomia; 
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-



230 

as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 
 -- Viabilizar o fortalecimento e / ou resgate do vínculo familiar, integrando-o as demais gerações e a promoção da 
sua autonomia; 
- Oportunizar lazer, dentro e fora da Instituição de acordo com as possibilidades e disposição do Usuário; 
- Oferecer cuidados de saúde segundo necessidade específicas apresentada pelo idoso. 

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 
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5 E ACORDO COM CENSO 2013 A POPULAÇÃO ESTIMADA DE LONDRINA É DE 537.566 HABITANTES. 

MUNICÍPIO DE LONDRINA E DISTRITOS. 

PÚBLICO ALVO/BENEFICIÁRIOS: 
62 Idosos do sexo feminino e masculino que se encontre em estado de vulnerabilidade social, com ou sem vínculo familiar e que não dispõe de 
condições de permanecer em sua família ou em seu domicílio. 

ATIVIDADES/ METODOLOGIA/ RECURSOS HUMANOS/ PARCERIAS ENVOLVIDAS/ INDICADORES OBRIGATÓRIOS: 

Para consecução dos objetivos propostos, são desenvolvidas as seguintes ações: 
▪ Serviço Social: Acompanhamento individual do idoso, compreendendo triagem, orientação sobre direitos sociais, 
internação e desligamento do idoso da instituição. Visita domiciliar a família, encaminhamentos a serviços da rede, 
cadastramento e manutenção da documentação do usuário atualizada e encaminhamentos para 2ª via dos 
documentos pessoais, bem como para concessão de aposentadorias e benefícios. Saída com o idoso para compras 
pessoais (roupas, cintos, sapatos, rádio, relógios, etc.), respeitando o gosto do mesmo. Priorização do fortalecimento 
e/ou restabelecimento dos vínculos familiares, de forma a aproximar família/internos/instituição, trabalho realizado 
em parceria com a Psicologia, buscando a melhoria da qualidade de vida do idoso, envolvendo a família no 
acompanhamento das diversas situações que os envolvam. A instituição conta com 01 Assistente Social com carga 
horária de 30 horas semanais – atendimento de segunda à sexta-feira das 08h00min às 14h00min. 
▪ Serviço Psicológico: Refere-se ao acompanhamento dos idosos, realizar avaliação psicológica dos Idosos 
Institucionalizados com o objetivo de conhecer sua história de vida e possibilitar intervenções individuais e grupais; 
promover a adaptação e aceitação das limitações pessoais e institucionais relacionadas ao idoso, compreendendo suas 
patologias e dificuldades emocionais e atuando como facilitador para o enfrentamento de possíveis dificuldades, 
trabalhar de forma integrada com a equipe na promoção de ações de manutenção, restabelecimento de vínculos 
familiares e afetivos. Desenvolver atendimentos individuais e grupais, de acordo com a situação apresentada. O setor 
de psicologia participa do processo de seleção dos funcionários e da elaboração da educação permanente realizada 
regularmente com os mesmo. A instituição possui um profissional de psicologia, sendo que cumpre carga horária 
semanal de 30 horas.  
▪ Atividades relacionadas à Saúde: Compreendem ações curativas e preventivas da saúde física e mental (Alzheimer e 
senil) do idoso, se dá através dos serviços da rede de atendimento do município (CAPS III, UBS e CISMEPAR) com o 
acompanhamento diário pela Equipe de Enfermagem 24 horas, incluindo higiene pessoal, refeições, curativos e 
medicação, num total diário de 34 atendimentos no Lar dos Vovôs e 36 no Lar das Vovozinhas. Quando necessário são 
encaminhados às Unidades Básicas de Saúde, hospitais e/ou atendimentos especializados. A instituição conta com uma 
equipe de 26 técnicas de enfermagem, 04 Enfermeiras e 01 Fisioterapeuta para o atendimento no Lar dos Vovôs e das 
Vovozinhas “Gilda Marconi”. Dispomos de parceria com a UBS “Vila Nova”, que através do PSF, disponibiliza o 
atendimento in loco pela médica (Clínica Geral), uma vez por semana. O atendimento de saúde bucal dos idosos é 
realizado na UBS, com agendamento por telefone quando necessário, com uma espera média de uma semana para o 
atendimento. Em caso de emergência o atendimento se dá no mesmo dia. O atendimento nutricional é realizado por 
uma Nutricionista com carga horária de 20 horas semanais.  
▪ Envolvimento da Comunidade/Voluntariado: Mobilização de recursos humanos voluntários para realização de 
bingos, jantares e chás beneficentes em prol da instituição. Parceria com empresas, como RPCTV – Rede Paranaense 
de Comunicação que constantemente auxiliam na divulgação e apoio aos eventos. A instituição conta também com a 
contribuição de manicures, cabeleireiras, músicos, grupo de arte terapia e Projeto Amor em Pelo. 
▪ Coordenador do serviço: Maria Julia Dutra de Barros, diretora da SEPS. Exerce funções administrativas que 
compreendem contratação e demissão de funcionários, acompanhamento do cumprimento da carga horária, avaliação 
do desempenho do profissional em conjunto com a equipe técnica; efetuar compras, receber recursos e fazer 
pagamentos; avaliação dos serviços oferecidos, acompanhamento das prestações de contas e participação em reuniões 
internas e externas representando a instituição. 
 
 
 
 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO (ATIVIDADES): 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2019 

DIA DA 
SEMANA 

MANHÃ TARDE 

 
SEGUNDA-

FEIRA 

• Café da Manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais 
- SSVV, curativos); 

• Almoço 

•  Atendimento psicológico no Lar das 
Vovós e dos Vovôs;  

• Troca de fraldas e sinais vitais - SSVV; 

• Café da tarde no Lar das Vovós e Vovôs 

• Fisioterapia – das 13h00min às  
17 h00min (média de 04 atendimentos) 

• Lazer (TV); 

• Atendimento psicológico no Lar das Vovós e dos 
Vovôs  

• Visitas de familiares e Comunidade em Geral. 

 
TERÇA-
FEIRA 

• Café da manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais 
- SSVV, Curativos); 

• Almoço e medicação; 

• Atendimento psicológico no Lar das 
Vovós e dos Vovôs; 
 

• Troca de fraldas e sinais vitais - SSVV; 

• Café da tarde no Lar das Vovós e Vovôs; 

• Atendimento psicológico no Lar das Vovós e dos 
Vovôs  

• Atendimento de Fisioterapia; das 13: h00min as 
17 h00min  

• Lazer (TV); 

• Visitas de familiares e comunidade em geral. 
 

 
QUARTA-
FEIRA 

 
 
 
 
 

 
 

• Café da manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais 
- SSVV, curativos); 

• Visita da médica do PSF no Lar das 
Vovós e Vovôs 

• Almoço e medicação; 

• Atendimento psicológico no Lar das 
Vovós e dos Vovôs. 

• Troca de fraldas e sinais vitais - SSVV; 

• Café da Tarde no Lar das Vovós e Vovôs; 

• Lazer (TV); 

• Projeto Amor em Pelo – das 15h00min as 
16h00min 

• Visitas de familiares e comunidade em geral; 

• Atendimento psicológico no Lar das Vovós e dos 
Vovôs  

• Fisioterapia – das 13: h00min a 17 h00min  

 
QUINTA-
FEIRA 

• Café da manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais 
- SSVV, curativos); 

• Almoço e medicação. 
Atendimento psicológico no Lar dos 

Vovôs e Lar das Vovozinhas 

• Troca de fraldas e sinais vitais - SSVV; 

• Café da tarde no Lar das Vovós e Vovôs; 

• Atendimento psicológico no Lar dos Vovôs e Lar 
das Vovozinhas  

• Passeio com grupo de aprox. 18 idosos a clubes, 
lanchonetes, áreas verdes... 

• Grupo de Senhoras para leitura do Evangelho 
segundo o Espiritismo no Lar das Vovozinhas e 
Lar dos Vovôs; 

• Lazer (TV); 

• Fisioterapia – das 13: h00min as 17 h00min  

• Visitas de familiares e comunidade em geral. 
 
 

 
 

SEXTA-
FEIRA 

• Café da manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais - 
SSVV, curativos); 

• Almoço e medicação. 
       

• Troca de Fraldas e Sinais Vitais-SSVV; 

• Café da Tarde no Lar das Vovós e Vovôs; 

• Lazer (TV); 

• Projeto Amor em Pelo – das 15h00min as 
16h00min 

• Fisioterapia – das 13: h00min as 17 h00min  

• (Visitas de familiares e comunidade em 
geral.). 
 



233 

 
SÁBADO 

• Café da manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais - 
SSVV, curativos); 

• Almoço e medicação. 

• Troca de fraldas e sinais vitais - SSVV; 

• Café da tarde no Lar das Vovós e Vovôs; 

• Lazer (TV);  

• Visitas de familiares e comunidade em geral. 

• Arte Terapia – das 15h00min as 16h00min 

 
DOMINGO 

• Café da manhã; 

• Banhos; 

• Cuidados de Enfermagem (sinais vitais - 
SSVV, curativos); 

• Almoço e medicação. 
       

• Troca de fraldas e sinais vitais - SSVV; 

• Café da Tarde no Lar das Vovós e Vovôs; 

      •  Lazer TV; 

      •  Visita do Grupo Espírita; 

      •  Visitas de familiares e comunidade em geral. 

      •   Massagem relaxante nas mãos e pés dos idosos, 
realizadas por profissionais voluntários. 

 
 

SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
A avaliação do trabalho com toda equipe será realizada 02 vezes ao ano, através de questionários aplicados pela 
Direção e relatórios com informações sobre evolução e dificuldades encontradas (este realizado mensalmente). 
Também serão realizadas reuniões mensais com equipe técnica para discutir casos, novos projetos e ações que 
precisam ser reformuladas. Entrevista pré-formulada com os idosos, para que os mesmos avaliem o desempenho dos 
profissionais e os serviços oferecidos pela instituição (grau de satisfação e insatisfação, sugestões e reclamações). 
Ouvidoria (caixa de Sugestões).  
Os idosos passam por avaliações clinica semanalmente através da médica da UBS – Vila Nova, que realiza a visita 
acompanhada pela enfermeira da instituição (que faz o registro desse acompanhamento). Além disso, são avaliados 
pelos demais profissionais regularmente, onde a evolução pode ser verificada através da observação de suas atividades 
diárias, na interação entre os idosos e deste com a equipe de trabalho e participação em atividades propostas por cada 
setor. Semanalmente, cada profissional procura o setor de enfermagem para troca de informações. Em caso de 
intercorrências, a equipe se reúne para discutir o caso (de acordo com a demanda). Cada profissional faz o registro de 
suas ações em fichas (evolução).  

3 –  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ESPECIFICAÇÃO DURAÇÃO 

 
62 
 
 

 
Abrigo ao idoso com o desenvolvimento de: 

- Atividades que venham a contribuir no processo de 

integração, desenvolvimento da autonomia e 

independência do usuário por meio de atividades de 

socialização, recreação, entretenimento, trabalhos 

artesanais, festas comemorativas, fisioterápicas, além de 

atividades que contribuam no processo de 

restabelecimento de vínculos familiares (quando 

localizados) e comunitários; 

- Atendimento social, psicológico, nutricional e fisioterápico; 
- Capacitações aos funcionários e usuários. 
Acesso a cursos da capacitação e reciclagem profissional; através de 
inclusão em cursos e oficinas direcionados para cada área específica; 

 
Início da assinatura do termo de 
convênio até o final de sua 
vigência. 
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- Prestar atendimento personalizado aos idosos, institucionalizados, 
assegurando seus direitos sociais de cidadania; 
- Servir alimentação saudável, com cardápio adequado as 
necessidades nutricionais dos usuários por meio de café da manhã, 
almoço, lanches nos horários intermediários e jantar; 
- Promoção da saúde física e mental com acompanhamento aos 
serviços na área de saúde e orientações em geral quanto a higiene 
pessoal por meio de profissionais da área de enfermagem; 
- Atividades que contribuam no processo de restabelecimento de 
vínculos familiares (quando localizados) e comunitários; 
- Vestuário adequado fornecido coletivamente e individualmente, 
respeitando o gosto e estilo do idoso. 

 
 
 

4 - PLANO DE APLICAÇÃO – 2019 – 

Natureza da 
Despesa 

Desdobramento Mensal – R$ Anual – R$ 

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 68.000,00 816.000,00 
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO 5.000,00 60.000,00 

3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 6.500,00 78.000,00 

3.1.90.13.01 FGTS 8.000,00 96.000,00 

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 6.500,00 78.000,00 

3.1.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.200,00 38.400,00 

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.300,00 39.600,00 

3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 900,00 10.800,00 
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.714,74 32.576,88 

    

TOTAIS R$ 104.114,74 1.249.376,88 
 

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL  

MET
A 

Ano: 2019 JANEIRO  
Parcela 1-12 

FEVEREIRO 
Parcela 2-12 

MARÇO  
Parcela 3-12 

ABRIL  
Parcela 4-12 

MAIO  
Parcela 5-12 

JUNHO 
Parcela 6-12 

62 Despesas 
com Pessoal 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

 Outras 
despesas 

R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 

 Total R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 
  JULHO 

Parcela 7-12 
AGOSTO 

Parcela 8-12 
SETEMBRO 

Parcela 9-12 
OUTUBRO 

Parcela 10-12 
NOVEMBRO 

Parcela 11-12 
DEZEMBRO 

Parcela 12-12 
 Despesas 

com Pessoal 
R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

R$ 94.000,00 
 

 Outras 
despesas 

R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 R$ 10.114,74 

 Total R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 R$ 104.114,74 
 
 
6 – DECLARAÇÃO 

 

Declaro para fins de prova junto a Prefeitura do Município de Londrina/Secretaria Municipal do Idoso que inexiste 
qualquer débito de mora ou situação de inadimplência com o TESOURO NACIONAL ou qualquer órgão da PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE LONDRINA, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no 
Orçamento do MUNICÍPIO, na forma deste Plano de Trabalho.  

Pede Deferimento 
 
 
 
 

......................................................................................             ...................................................................................... 
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Londrina, 27 de Setembro de 2018 
 
 

7 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

APROVADO 
 
Londrina, 27 de Setembro de 2018 
 
 
 

___________________________________________________ 
Secretaria Municipal do Idoso. 
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ANEXO 10 

Relatório Anual de Atividades/Plano de Trabalho Lar Maria Tereza Vieira 
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PLANO DE TRABALHO 
1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

LAR MARIA TEREZA VIEIRA 

CNPJ: 

80.760.879/0001-09 

ENDEREÇO 

RUA SANTA CLARA Nº165 – JARDIM FRATERNIDADE 

 

CIDADE 

LONDRINA 

UF 

PARANÁ 

CEP 

86027-590 

DDD/FONE 

43- 33212866 

CONTA CORRENTE 
3063-3 

BANCO 
CAIXA  
ECONÔMICA 
FEDERAL 
 
 

AGÊNCIA 
1631 

PRAÇA DE 

PAGAMENTO 

LONDRINA PR 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 

SUELI FERREIRA TERENZI RIZZI 

 

 

 

 

 

CPF 

534.962.309-59 

CARTEIRA DE 

IDENTIDADE / 

ÓRGÃO EXPEDIDOR 

3.078.088-4 SSP/PR 

 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

CARGO 

PRESIDENTE 

FUNÇÃO 

RESPONSÁVEL LEGAL 

ENDEREÇO 

RUA: WEYNER JR MACIEL ALVES, 120- RESIDENCIAL ROYAL GOLF – 

LONDRINA PARANÁ 

 

E-MAIL DO RESPONSAVEL LEGAL 

 su-rizzi@hotmail.com 

TELEFONE 

43- 999110448 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
 

 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

QUALIDADE DE VIDA AOS IDOSOS DO LAR MARIA TEREZA VIEIRA. 

PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 

 

TIPO DE SERVIÇO: 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de Instituição 

de Longa Permanência para - ILPI’S presta atendimento integral aos idosos a 

fim de lhes proporcionar os direitos fundamentais à pessoa humana, 

assegurando-lhes por lei a dignidade, bem estar pessoal, social e qualidade de 

vida. 

 

INÍCIO 

05/12/2018 

 

TÉRMINO 

31/03/2020 
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LAR MARIA TEREZA VIEIRA 

Rua Santa Clara, 165 – Bairro Santa Terezinha – CEP: 86027-590 
Londrina – PR - Fone: (43) 3321-2866 – CNPJ: 80.760.879/000 - 09 

E-mail: larmariatereza@hotmail.com 
 

 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
 
Desenvolver ações de forma que assegure ao Idoso a efetivação dos seus direitos: o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à proteção, à cultura, ao lazer, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade e ao respeito. 
O Lar Maria Tereza Vieira é uma Instituição filantrópica, sem fins lucrativos, mantida 
pelas Igrejas Presbiteriana Independente de Londrina, com recursos advindos do 
Convênio com a SMI, assim como com a contribuição de 70% do Benefício 
Assistencial/Previdenciário de idosos, mensalidades das vagas particulares, parcerias 
e convênios com: SANEPAR, SESC – Mesa Brasil, CEASA e doações espontâneas. 
Aqueles que não possuem benefício ou aposentadoria, mas se encontram em 
situação de vulnerabilidade pessoal e/ou social são atendidos de igual forma pela 
Instituição. 
Atualmente atende 70 idosos em regime asilar, sendo 35 vagas do Convênio com a 
Secretaria Municipal do Idoso e 35 vagas particulares, dispõe de um quadro funcional 
de 47 funcionários sendo: 01 coordenadora,01 nutricionista, 01 assistente social, 01 
psicóloga, 02 fisioterapeutas, 01 auxiliar administrativo, 05 enfermeiras, 20 técnicos e 
auxiliares de enfermagem, 12 auxiliares de serviços gerais, 01 administrador, e 02 
cozinheiras. 
O Lar Maria Tereza dispõe de 14 quartos e 13 banheiros para abrigar os idosos, 02 
banheiros para os funcionários, 01 sala de TV, 01 refeitório, 01 recepção/escritório, 
01 cozinha, 01 farmácia, 01sala de atividades, 01 sala de enfermagem, o1 sala de 
descanso com banheiro para funcionários, 01 lavanderia equipada, 01 almoxarifado, 
01 sala equipada de fisioterapia, 01 academia ao ar livre. 
Proporcionar através dos funcionários um atendimento qualificado que permite o 
envelhecimento saudável e digno, como também o incentivo e a manutenção do 
vínculo familiar. 
Oportunizar através da Equipe de funcionários, a promoção da saúde através do 
atendimento de saúde por meio dos cuidados de higiene diários, curativos, 
administração de medicamentos e alimentação.  
  Buscar o desenvolvimento de ações que assegurem os direitos sociais dos idosos 
oferecendo proteção social integral – moradia, alimentação, higienização, saúde, 
atendimento psicossocial. Assim como a promoção e integração à vida comunitária e 
familiar.  
Oferecer atendimento integral aos idosos que se encontram em situação de risco 
social e/ou pessoal: abandono, maus tratos, violências físicas e psíquicas, usuários 
de substâncias psicoativas e álcool, desgaste de vínculo familiar e os que não contam 
mais com a proteção e o cuidado de suas famílias e não tem condições de manter as 
atividades diárias sozinhos. 
 Desenvolver atividades específicas voltadas a assistência integral e individualizada, 
através da Equipe Técnica: assistente social, psicólogo, nutricionista, enfermeiros e 

mailto:larmariatereza@hotmail.com
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de fisioterapeutas.  
Realizar atividades grupais com os idosos abrigados no Lar, de acordo com a 
necessidade dos mesmos e a especificidade de cada categoria profissional, 
preservando a identidade, valores, história de vida, visão de mundo e costumes. 
Organizar o calendário anual de passeios e comemorações de datas festivas, o que 
favorece o contato com familiares, com o mundo externo e o lazer. 
Realizar entrevista com as famílias, com o cuidador ou Instituição por todos os 
profissionais da Equipe Técnica na admissão, para entendimento da história de vida 
do idoso, a situação de saúde física e mental, o contexto relacional familiar e a 
realidade sócio cultural. 
Realizar atividades diariamente pela Equipe de trabalho, como: atendimento e 
acompanhamento psicossocial individual e grupal, encaminhamento à Rede de 
Serviços do Município, exercícios corporais – alongamento, caminhadas, artesanato, 
passeios externos, comemorações em datas festivas, alimentação saudável, 
balanceada de qualidade. 

 

OBJETIVO GERAL: 

 

Oferecer o Serviço de Acolhimento Institucional e garantir proteção integral aos idosos em 

vulnerabilidade e risco pessoal/social, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência 
e ruptura de vínculos; 
2. Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
3. Possibilitar a convivência comunitária; 
4. Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; 
5. Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e 
oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia; 
6. Promover o acesso a programações culturais, de lazer, esporte, relacionando-as a 
interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 
7. Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização 
de atividades da vida diária; 
8. Desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 
9. Promover o acesso à renda; 
10. Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de 
dependência. 
 
ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: 
A Instituição abriga idosos de todas as regiões do Município de Londrina. 

 

PÚBLICO ALVO / BENEFICIÁRIOS: 
Atender 31 idosas e 04 idosos em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e/ou 
social. 
 
ATIVIDADES / METODOLOGIA / RECURSOS HUMANOS /  
PARCERIAS ENVOLVIDAS/  
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CERTIFICAÇÕES / ESTRUTURA DISPONÍVEL PARA ATENDIMENTO 
 
 

• Acompanhamento individual compreendendo as especificidades de cada 

idoso, atendendo cada um dentro de suas necessidades de saúde física, 

emocional e mental, higiene, orientação de direitos sociais, orientação nos 

conflitos sociais com os familiares; 

• Atendimento diário de Fisioterapia na instituição; 

• Entrevistas e visitas domiciliares nas admissões de idosos; 

• Atendimento psicológico; 

• Encaminhamento para concessão de documentos pessoais e Benefícios 

Assistenciais; 

• Orientação, apoio e acompanhamento familiar; 

• Busca de parcerias para o desenvolvimento de atividades educacionais, 

manuais, artísticas entre outras; 

• Contato e parcerias com universidades e centros de ensino para o 

estabelecimento de Projetos, voltados à saúde, educação, lazer, esporte e 

cultura; 

• Reuniões semanais ou conforme a necessidade entre a Equipe Técnica 

para discussão de casos e do processo de trabalho.  

• Contato com a Rede Intersetorial e encaminhamento de caso aos Serviços 

e Instituições Públicas e Privadas. 

• Realizar visita domiciliar na admissão, visita essa realizada em conjunto 

com a Enfermeira para a coleta de dados e avaliação da sua situação social 

e clínica; 

• Fazer a acolhida desse idoso na Instituição, de forma que o mesmo possa 

se sentir bem recebido; 

• Realizar estudo de caso individualizado, para planejar o atendimento e 

assim acompanhar o idoso e suas necessidades; 

• Fazer um acompanhamento multidisciplinar, juntamente com a equipe 

técnica para melhor avaliar o idoso tanto individual quanto em grupo dentro 

da instituição; 

• Realizar visitas domiciliares para acompanhar a família do idoso 

institucionalizado, quando houver a necessidade; 
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• Promover o acesso aos direitos da pessoa idosa, como aposentadoria ou 

beneficio assistencial, lazer e atendimento especializado no âmbito da 

saúde e outros; 

• Buscar a garantia de vínculo familiar, através de controle de visitas, 

contatos, busca ativa de familiares e promoção de encontros com os 

familiares; 

• Articulação com os serviços da Rede de Atendimento Públicos e Privados: 

Hospitais, UBS, CAPS, UPA, CEO, Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Secretaria Municipal do Idoso, CRAS, CREAS, Conselho Municipal 

do Idoso, Conselho Municipal de Assistência Social e outros órgãos de 

atendimento. 

• Articulação interinstitucional com o Ministério Público; 

• Organização de festas em datas comemorativas para a promoção de lazer 

e convivência familiar; 

• Organização de calendário anual de passeios a fim de favorecer o contato 

o mundo externo. 

• Participação em reuniões e capacitações voltadas para a temática da 

qualidade de vida do idoso; 

• Participação em reunião semanal multidisciplinar, onde são eleitos alguns 

casos para discussão e estudo.  

• Participação da Assistente Social em reunião mensal do CMDI – Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso, na qualidade de Conselheira Municipal do 

Idoso, representante das ILPIS. 

• Elabora projetos sociais, elabora relatórios mensais de atividades, elabora 

e organiza os convênios em parceria com o Lar, elabora Plano de Ação, 

Relatório de Atividades, Planejamento de Atividades, elabora mensalmente 

o Termo de Cooperação Técnica e Financeira, com a relação dos nomes 

dos idosos do convênio com a SMI, onde devem constar as saídas e 

admissões durante o mês. 

• Estimular a participação do idoso, conforme suas possibilidades e 

limitações, das atividades da comunidade, especialmente às destinadas às 

pessoas idosas e as atividades desenvolvidas pelos profissionais no Lar. 

• Orientar sobre os serviços que estão disponíveis na comunidade para 

atendê-los em suas necessidades; 
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• Para a preservação do vínculo familiar a equipe busca trabalhar com os 

familiares e através da história familiar, busca o envolvimento da mesma no 

convívio com o idoso e a Instituição. 

• Contatos com Familiares: Para conhecimento mais detalhado do histórico 

do relacionamento do idoso com seus familiares. 

• Administrar alimentação saudável e dietas de acordo com a avaliação 

nutricional e a necessidade de cada idoso. 

 

• Sistematização de calendário anual de lazer/passeios e comemorações de 

datas festivas, conforme calendário organizado por Equipe Técnica: 

✓ Fevereiro: 

 - Salão de beleza 
✓ Março: 

 - Piquenique  
✓ Abril: 

 - Almoço para a comemoração da Páscoa 
 - Almoço no Recanto Dá Licença – oferecido por profissionais liberais. 

✓ Maio: 

 - Almoço para comemoração do Dia das Mães – com 01 familiar do idoso 
✓ Junho: 

 - Salão de Beleza  
✓ Julho: 

 - Festa Julina 
✓ Agosto: 

 - Piquenique 
✓ Setembro: 

 - Passeio no Shopping 
✓ Outubro: 

 - Almoço no Recanto Dá Licença - oferecida por profissionais liberais– em 
comemoração a Semana do Idoso 

✓ Novembro: 

 - Piquenique 
✓ Dezembro: 

 - Almoço para comemoração de Natal – com um familiar dos idosos. 
 OPERACIONALIZAÇÃO: 
Horário de funcionamento: 24h ininterruptamente. 
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Horário de atendimento ao público: 08h00minh as 17h00minh, de segunda a sexta 
feira, e no sábado das 08h00minh às 12h00minh. 
Dias de atendimento por semana: semana toda 
Forma de inclusão no serviço: Encaminhamento via Secretaria Municipal do Idoso. 
Quais atividades/ações serão desenvolvidas (com relação ao usuário atendido, família 
e rede de serviços – rotina do serviço):  

 Atividades Periodicidade  Responsáveis 

Usuário: 
Visita 
domiciliar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acolhimento 
 
 
Estudo de caso 
 
 
 
 
 
 
 
Acompanhame
nto 
Multidisciplinar 
 
 
 
 
Atendimento 
de qualidade 
ao idoso 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar visita domiciliar 
para a admissão do 
idoso, onde serão 
coletados os dados do 
idoso e dos familiares 
para a elaboração do 
Relatório de Admissão. 
Nesse contato serão 
orientados sobre as 
normas da Instituição, os 
deveres e direitos tanto 
dos familiares como da 
Instituição. 
 
Fazer a acolhida desse 
idoso na instituição, de 
forma que o mesmo 
possa se sentir bem 
recebido. 
Realizar estudo de caso 
individualizado, para 
melhor acompanhar o 
idoso e suas 
necessidades. 
 
Fazer acompanhamento 
multidisciplinar, para 
melhor avaliar o idoso 
tanto individual quanto 
em grupo dentro da 
instituição. 
 
Proporcionar através dos 
funcionários um 
atendimento qualificado 
que permita o 
envelhecimento saudável 
e digno, como também o 
incentivo e a manutenção 
do vínculo familiar. 
 
Oportunizar através da 

 
Nas admissões 
dos idosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na chegada ao 
Lar e no dia a dia. 
 
 
É realizado a cada 
15 dias. 
 
 
 
 
 
 
Diariamente, 
conforme a 
programação das 
atividades de 
cada profissional. 
 
 
 
Diariamente, 
através das 
atividades de 
cada funcionário. 
 
 
 
 
 

 
Assistente Social 
e Enfermeira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda a Equipe 
Técnica e demais 
funcionários. 
 
 
Equipe Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica e 
demais 
funcionários. 
 
 
 
 
Equipe Técnica e 
demais 
funcionários. 
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Cuidados de 
saúde 
 
 
 
 
 
 
 
Garantia de 
direitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento 
global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividades 
desenvolvidas 
 
 
 
 
 
 
 
Atendimento 
grupal 

Equipe de funcionários, a 
promoção da saúde 
através do atendimento 
de saúde por meio dos 
cuidados de higiene 
diários, curativos, 
administração de 
medicamentos e 
alimentação.  
Buscar o 
desenvolvimento de 
ações que assegurem os 
direitos sociais dos 
idosos oferecendo 
proteção social integral –
moradia, alimentação, 
higienização, saúde. 
Assim como a promoção 
e integração à vida 
comunitária e familiar.  
 
 
Oferecer atendimento 
integral aos idosos que 
se encontram em 
situação de risco social 
e/ou pessoal: abandono, 
maus tratos, violências 
físicas e psíquicas, 
usuários de substâncias 
psicoativas e álcool, 
desgaste de vínculo 
familiar e os que não 
contam mais com a 
proteção e o cuidado de 
suas famílias e não tem 
condições de manter as 
atividades diárias 
sozinhos. 
 
Desenvolver atividades 
específicas voltada à 
assistência integral e 
individualizada, através 
da Equipe Técnica: 
assistente social, 
psicólogo, enfermeiro, 
nutricionista e de 
fisioterapeuta.  
 

 
 
Diariamente, 
através das 
atividades de 
cada funcionário. 
 
 
 
 
 
 
Diariamente 
através das ações 
desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariamente 
através das ações 
desenvolvidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diariamente, 
conforme 
organização de 
cada profissional. 
 
 
 
 

 
Equipe Técnica e 
demais 
funcionários. 
 
 
 
 
 
 
Assistente Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica e 
demais 
funcionários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica 
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Passeios e 
lazer 
 
 
 
 
 
 
 
Estudo de caso 
 
 
 
 
 
 
Projeto Amor 
em Pelo 

Realizar atividades 
grupais com os idosos 
abrigados no Lar, de 
acordo com a 
necessidade dos 
mesmos e a 
especificidade de cada 
categoria profissional, 
preservando a 
identidade, valores, 
história de vida, visão de 
mundo e costumes. 
 
Organizar o calendário 
anual de passeios e 
comemorações de datas 
festivas, o que favorece o 
contato com familiares, 
com o mundo externo e o 
lazer. 
 
O GESEN – Grupo de 
Estudos Sobre o 
Envelhecimento da UEL 
e os alunos dos cursos da 
área da saúde, 
acompanham os casos 
dos idosos apontados 
pela Equipe Técnica do 
Lar. 
Através da SMI, foi 
possível a implantação 
do Projeto. 
 

 
 
Conforme 
organização de 
cada profissional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizar de 
acordo com as 
datas 
comemorativas do 
calendário. 
 
 
 
 
 
Realizar estudo 
de caso, 
envolvendo 
diversas áreas da 
saúde. 
 
 
 
 
Duas vezes na 
semana é 
realizado a visita 
de animais( 
cachorros) com os 
seus tutores a fim 
de propiciar o 
contato com os 
idosos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica. 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica e 
demais 
funcionários do 
Lar, os membros 
do GESEN e 
alunos da UEL. 
 
 
 
Equipe Técnica 
do Lar, ONG SOS 
VIDA ANIMAL e 
Secretaria 
Municipal do 
Idoso.  

Família 
Admissão do 
idoso 
 
 
 
 
 
 

 
Coletar dados por todos 
os profissionais da 
Equipe Técnica na 
admissão, para 
entendimento da história 
de vida do idoso, a 
situação de saúde física e 
mental, o contexto 

 
Realizar 
entrevista com as 
famílias, com o 
cuidador ou 
Instituição. 
Responsável pelo 
idoso. 
 

 
Equipe Técnica. 
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Acolhimento 
               
 
 
 
 
Envolver a 
família nas 
atividades, 
com a 
instituição e 
com o idoso. 
 
 
 
 
Visitas e 
contatos com 
os familiares e 
responsáveis                
 
 
 
 
 
 
 
Rede de 
Serviços 
 
               
 
 
 
Visita 
domiciliar aos 
familiares 

relacional familiar e a 
realidade sócio cultural. 
 
 
  Na admissão 
apresentar o Lar aos 
familiares e orientá-los 
sobre as Normas e 
Rotinas do mesmo. 
 
    Organizar o calendário 
anual de passeios e 
comemorações de datas 
festivas, e envolver os 
familiares para estreitar o 
contato. 
 
 
Observar e acompanhar 
as visitas dos familiares, 
a fim de trabalhar a 
questão: o abandono dos 
idosos na Instituição 
pelos familiares e 
procurar estreitar o 
vínculo familiar. 
 
Avaliar e encaminhar os 
familiares a Rede de 
Serviços quando houver 
necessidade. 
 
 
Realizar visitas 
domiciliares para 
acompanhar a família do 
idoso institucionalizada, 
quando houver 
necessidade; 

 
 
 
 
 
Realizar a 
apresentação do 
Lar aos familiares, 
bem como as 
Normas e Rotinas. 
 
 
Convite aos 
familiares para a 
participação nas 
atividades 
internas e 
externas da 
instituição. 
 
 
 
 
Verificar através 
de controle diário 
de visitas. 
 
 
 
 
 
 
Realizar 
encaminhamento 
a Rede de 
Serviço, conforme 
avaliação do 
profissional. 
 
 
 
Realizar visitas 
para a coleta de 
dados e avaliação 
do domicilio. 

 
 
Equipe Técnica. 
 
 
 
 
 
Equipe Técnica. 
 
 
 
 
 
 
O controle se dá 
através da 
Coordenadora e 
dos demais 
funcionários. 
 
 
 
 
 
Profissional 
especifico àquela 
demanda. 
 
 
 
 
Assistente Social 

 
Rede de 
Serviços 
 
 

 
Articulação com os 
serviços da Rede de 
Atendimento Públicos e 
Privados: hospitais, 

 
Realização de 
contatos para 
obter informações 
e 

 
Equipe Técnica 
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Unidade Básica de 
Saúde - UBS, Centro de 
Atendimento 
Psicossocial - CAPS, 
Patronato, UPAs, CEO, 
Ministério Público, 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, 
Secretaria Municipal do 
Idoso, CRAS, CREAS, 
CMDI, CMAS e outros. 
 

encaminhamentos 
de idosos, 
familiares e 
funcionários. 

 
 
SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 
A avaliação do alcance do objetivo do Projeto se dará constantemente, através de 
indicadores que mensurarão a eficiência, eficácia e efetividade: a melhora na 
locomoção, na comunicação, na alimentação, no ânimo, na saúde e na qualidade de 
vida dos idosos abrigados no Lar Maria Tereza Vieira.                          
 
3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
META: 033 
ESPECIFICAÇÃO: Proteção Social Especial de Alta Complexidade na modalidade de 
Instituição de Longa Permanência de Idosos - ILPI’S 
 
DURAÇÃO: 
INÍCIO: 05/12/2018                                 TÉRMINO: 31/03/2020 
 
4- PLANILHA DE CUSTOS / PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00): 
         ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: 

- MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE           

- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

MENSAL: 

- Limpeza e higiene: R$800,00 

- Gêneros alimentícios: R$581,38 

MENSAL: R$1.381,38 

TOTAL 15 MESES: R$20.720,70 

 

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL (R$ 1,00) – Fevereiro/2019 a 

março/2020    

Dezembro/2018 : R$ 0,00 
Janeiro/2019: R$ 0,00 
Fevereiro/2019: R$ 1.381,38 
Março/2019: R$ 1.381,38 
Abril/2019: R$ 1.381,38 
Maio/2019: R$ 1.381,38 
Junho/2019: R$ 1.381,38 
Julho/2019: R$ 1.381,38 
Agosto/2019: R$ 1.381,38 
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Setembro/2019: R$ 1.381,38 
Outubro/2019: R$ 1.381,38 
Novembro/2019: R$ 1.381,38 
Dezembro/2019: R$ 1.381,38 
Janeiro/2020: R$ 0,00 
Fevereiro/2020: R$ 2.762,76 
Março/2020: R$ 2.762,76 

TOTAL: 20.720,70 
 
6- DECLARAÇÃO 
Declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Londrina/Secretaria 
Municipal de Assistência Social que: - inexiste qualquer débito de mora ou situação 
de inadimplência com o TESOURO PÚBLICO ou qualquer órgão da PREFEITURA 
DO MUNICIPIO DE LONDRINA, que impeça a transferência de recursos oriundos de 
dotações consignadas no Orçamento do Município, na forma deste Plano De 
Trabalho.  
Pede Deferimento. 

 
 
 
 
 

SUELI FERREIRA TERENZI RIZZI 
PRESIDENTE 

LAR MARIA TEREZA 
 
 
 

Londrina, 04 De outubro de 2019. 
 
 
7 – APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 
 
 
APROVADO. 
 
Londrina, 04 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 

JACQUELINE MARÇAL MICALI 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

 

 

 


