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INTRODUÇÃO

Este Ebook foi construído com base na legislação específica, em
pesquisas e em nossa vivência profissional (mais de 15 anos) em
consultoria técnica e jurídica na seara do Terceiro Setor. É destinado
aos assistentes sociais que atuam ou que pretendem atuar
profissionalmente nas Instituições de Longa Permanência para
Idosos (ILPIs), privadas sem fins econômicos ou lucrativos, de
natureza filantrópica, que são os aparelhamentos que produzem os
Serviços de Acolhimento Institucional de Pessoas Idosas em estado
de vulnerabilidade social e/ou com risco pessoal.

Também é útil para os estagiários do curso superior de Serviço
Social. De igual modo, sugerimos que os administradores
remunerados; coordenadores; presidentes e outros membros de
Diretoria, também façam uso de seu conteúdo.

Este material didático foi elaborado de forma bem sucinta para ser
lido e consultado como meio de auxiliar àqueles que fizerem uso de
sua leitura. Com este subsídio espero contribuir para o
fortalecimento e consolidação do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e para a disseminação do conhecimento específico da
área da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

Um dos objetivos que almejamos é que este Ebook seja uma
ferramenta de ampliação de seus conhecimentos e que auxilie você
no exercício de suas atribuições profissionais, como protagonista de
defesa dos direitos e garantias das pessoas idosas de seu município.

Itapetininga/SP, maio de 2022.
Cláudio Stucchi 



APRESENTAÇÃO

Eu sou o Cláudio Stucchi, da Previner Consultoria. Vou contar a vocês um pouco de
minha história de vida. Comecei a trabalhar aos 9 anos de idade (1974), vendendo
bananas nas ruas com o meu irmão Giovanni (Vano).

Relacionar-se com o público já estava no sangue kkkkk: fui vendedor de pirulitos,
engraxate-mirim e balconista no bar de meu avô Orídio. Na adolescência fui
servente de pedreiro, ajudante de mecânico de motos, entregador de jornais, pintor,
office-boy e técnico em contabilidade.

Esses primeiros trabalhos que exerci em minha infância e adolescência tiveram
forte influência na minha formação e personalidade. Nunca atrapalharam os meus
estudos. Nada foi fácil. Tudo foi realizado à base de muitos esforços pessoais com a
ajuda de meus pais e de meus avós.

Gosto muito de relembrar esses tempos difíceis porque revelam que é possível
evoluir na vida. Os caminhos devem ser traçados com atitude, coragem e
perseverança. Caindo e se levantando. Errando e acertando. Foco e planejamento. E
a vitória chega com muita luta e suor!

Sempre procurei cultivar a minha espiritualidade. O exercício dos valores cristãos
em minha família sempre me ajudou a buscar fé e esperança em Deus. Sem essa base
espiritual não teria conseguido chegar até aqui.

Conheci minha esposa Lucinéia (Néia) em 1984 quando eu prestava o serviço militar.
Nos casamos em 1988 e dessa união conjugal vieram as nossas filhas: Deborah,
Jaqueline e Natália. Minha família é minha outra base forte na vida.
Quando eu estava no 2º ano do curso de Direito na Faculdade FKB em
Itapetininga/SP (2002), eu planejei me especializar em consultoria jurídica para a
área do Terceiro Setor (abrange as organizações da sociedade civil, institutos e
fundações).

Ao mesmo tempo que estudava bastante, exerci diversas funções voluntárias em
entidades beneficentes de assistência social. Notei que os administradores,
dirigentes e profissionais tinham sérias dificuldades, na governança institucional e
principalmente no relacionamento com os diversos atores do (SUAS), autoridades
fiscalizadoras e Poder Público.



APRESENTAÇÃO

Um ano após o meu bacharelado em Direito (2007) consegui aprovação no Exame
da OAB. Larguei o meu trabalho como assistente administrativo e iniciei de corpo
e alma na advocacia como “clínico geral” pegando tudo o que vinha pela frente
kkkkk.

Aluguei uma sala no centro de Itapetininga, sem quase nenhuma prática forense,
sem carteira de clientes, somente com a cara e a coragem. E como todo o início,
fui sendo moldado, com incertezas, receios, erros e acertos. Participei de
congressos, fóruns e capacitações. Com o tempo fui ganhando autoconfiança.
E chegou 2010. Nesse ano fundei a Previner Consultoria, pioneira no Brasil em
suporte técnico e jurídico para Instituições de Longa Permanência para Idosos (de
todas as naturezas), para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e para Conselhos
Municipais da Pessoa Idosa.

Um dos maiores desafios que enfrentei desde o início da Previner foi a falta de
bibliografia, instrumentalidade e jurisprudência nessa área tão específica que
escolhi atuar. Todavia, esses obstáculos jamais minaram as minhas esperanças. Ao
contrário, tais barreiras foram superadas quando resolvi criar conteúdo para esse
segmento!

Vieram então os primeiros artigos, instrumentais, modelos, pareceres, projetos e
relatórios. Conduzi capacitações, fóruns e palestras. Mergulhei no networking e
nas redes sociais. Ingressei no mundo virtual ao realizar capacitações e mentorias
online, no início da pandemia. 

Com todas essas atividades a maturidade profissional, de modo bem visível, tem
me lapidado. Essa realidade me agrada muito, principalmente quando aciono a
“máquina do tempo” imaginária e revejo o início de minha trajetória quando
menino, já adquirindo enormes responsabilidades: trabalhar para comprar meus
sapatos, minhas roupas e materiais escolares, além de ajudar meus pais nas contas
de água e de energia elétrica. Me orgulho de minhas origens. Família humilde.
Tempos difíceis. Resistência. Fé. Valores. Caridade. Superação. Voluntariado. 
Um verdadeiro arsenal para enfrentar de tudo nesta vida! 



APRESENTAÇÃO

Trato todas as pessoas que cruzam o meu caminho com esse arsenal do bem!
Com toda a certeza essa experiência de vida influencia e sempre vai influenciar as
minhas atitudes e posturas. Como advogado, consultor técnico e jurídico e
gerontologista, atuo com humanização. Desse modo, tenho a consciência de que
todos os meus esforços e metodologias terão como meta: a continuidade das
operações de uma ILPI à serviço do envelhecimento digno e saudável de milhares
de pessoas idosas que dependem de todo esse conjunto assistencial e humanitário 

Tão grande é o privilégio que tenho em atuar nesse segmento relevante e
sensível! Era isso que eu gostaria de compartilhar com você que chegou até aqui
na leitura desta breve biografia. Para encerrar descrevo um pensamento de
Theodore Roosevelt que gosto muito: “O mais importante ingrediente na fórmula
do sucesso é saber lidar com as pessoas. ” Meu fraternal abraço a você, prezado
mentorado e prezada mentorada!



APRESENTAÇÃO

 Advogado, graduado pelas
Faculdades Integradas de Itapetininga
(Fundação Karnig Bazarian),
especialista em Políticas Públicas de
Assistência Social, Legislação do
Terceiro Setor, Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD), Advocacy
em Redes do SUAS/SUS e Gestão
Pública. Consultor jurídico para
Instituições de 
Longa Permanência para Idosos
(ILPIs), 
Organizações da
 Sociedade Civil (OSCs) e Conselhos
Municipais 
da Pessoa Idosa.
 Consultor jurídico
 da Associação Nacional de
Instituições Privadas 
para Idosos (ANIPI). 
Filiado à 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) – Seção de São Paulo, 
com registro profissional nº 265.631.
Filiado à Associação dos Advogados
de São Paulo (AASP). Gerontologista
filiado e titulado pela Associação
Brasileira de Gerontologia (ABG) com
registro profissional nº PPG721.



APRESENTAÇÃO

Filiado ao Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa (IBDPI). Técnico
em Contabilidade pela Escola Estadual Prof. Modesto Tavares de Lima
(Itapetininga/SP). Ex-Presidente voluntário do Lar São Vicente de Paulo de
Itapetininga/SP (2012-2016). Membro voluntário da Frente Nacional de
Fortalecimento à ILPI (FN-ILPI). Formado em curso de extensão EAD de
Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ). Pós-graduando
(especialização) em Compliance e Integridade Corporativa pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas Virtual). Em
especialização EAD – LLM (Master of Law) internacional em Proteção de
Dados: LGPD & GDPR pela Fundação Escola Superior do Ministério
Público (FMP – Porto Alegre/RS) e pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa (Portugal). Professor de cursos EAD da Previner
Consultoria (Itapetininga/SP). Professor convidado para aula de “Curatela
da Pessoa Idosa” na disciplina Princípios Básicos em Gerontologia no
Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Universidade de
Campinas (UNICAMP). Fundador e CEO da Previner Consultoria
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DE ASILOS 

A INSTITUIÇÕES DE 

LONGA

PERMANÊNCIA

PARA IDOSOS

(ILPI)



“De Asilos a Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs).”

Breve histórico dos antigos asilos. (Época da Caridade Pura).

Asilo de Mendicidade inaugurado pelo Imperador Pedro II, em 1879, na cidade do Rio de
Janeiro.

Segundo [1]MELEIRO: “...os menores de 14 anos abandonados e ociosos; os indigentes, os
velhos e os incapazes, que recorriam à caridade dos transeuntes; os que se apresentassem
espontaneamente, provando indigência, e os alienados, que não podiam ser recebidos no
Hospício D. Pedro II.”

Para diversos autores e historiadores do envelhecimento no Brasil, os asilos foram criados
para dar “sossego” e “repouso” aos velhos que já se achavam cansados de tanto viver e que
nesses locais, aguardavam o seu último suspiro!

Os antigos asilos possuíam uma configuração operacional precária, bem diferente das
atuais ILPIs. Tinham mais voluntários do que funcionários. Não existiam as equipes de
referência. As condições sanitárias não eram satisfatórias. E por todas essas razões, a
qualidade final dos serviços não conseguia suprir todas as necessidades das pessoas idosas
abrigadas.

Em seguida, na antepenúltima década do século XIV surgiram os primeiros asilos
vinculados à Sociedade de São Vicente de Paulo (Vicentinos). Mais tarde foram fundados
asilos por iniciativa de diversas denominações de cunho religioso.

Por centenas de anos as Entidades de Caridade cuidaram das pessoas mais necessitadas e
mais pobres da sociedade brasileira. Atuavam com determinação, amor, força de vontade e
com o auxílio das pessoas de bem. Atuavam onde o Estado Brasileiro quase não atuava!

Vale lembrar que em 2004 foi aprovada pela Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004 o
Plano Nacional de Assistência Social (PNAS), após intenso e amplo debate nacional,
apresentando como uma de suas diretrizes a [2]primazia da responsabilidade do Estado na
condução da Política de Assistência Social em cada esfera governamental (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios). Nesse sentido, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
introduz uma concepção de sistema orgânico em que a articulação entre as três esferas de
governo constitui-se em elemento fundamental.



Oportuno citar mais um trecho desse documento ministerial: “A centralidade
do papel do Estado na condução da política pública tem o caráter de garantir
que ela realmente atenda ‘a quem dela necessitar’, guardando os princípios da
igualdade de acesso, da transparência administrativa e da probidade no uso do
recurso público. A rede socioassistencial beneficente deve participar do
atendimento às demandas, mas cabe ao Estado estruturar o sistema e
resguardar o atendimento às necessidades sociais. Assim, o sistema é
beneficiado pela experiência acumulada nesse campo pelas entidades, mas é
preservado no sentido de garantir que a rede será formada com base no caráter
público e de inclusão de todos.  

[1] MELEIRO, Maricelma Rita. As instituições de longa permanência para idosos sob a perspectiva de um novo modelo.
Revista jurídica ESMP-SP, v. 9, 2016, p.95.
[2] BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome II. UNESCO. Concepção e gestão de proteção
social não contributiva no Brasil. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, UNESCO, 2009, p.
201.

“De Asilos a Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs).”



“De Asilos a Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs).”

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam na área da Assistência Social são
privadas, porém, prestam relevantes serviços planejados, continuados e permanentes, de
interesse público. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) executam os
serviços de Políticas Públicas, fazendo às vezes do Poder Público junto ao público alvo
atendido.

Oferecem como contrapartida: seu patrimônio, seus imóveis, seus recursos humanos
especializados e capacitados, seus equipamentos e acessórios, suas mobílias, sua frota de
veículos, seu corpo de diretores e conselheiros fiscais voluntários, seu corpo de voluntariado,
suas fontes de receitas privadas e em especial o seu conhecimento gerontológico adquirido e
sua experiência no desenvolvimento de suas atividades socioassistenciais. são alvo constante
de controle social e de fiscalização por parte dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas,
dos Conselhos de Exercícios Profissionais, do Ministério da Cidadania, do Ministério Público,
do Município, do Estado, da União, da Vigilância Sanitária, dentre outros órgãos públicos.

Desse modo é necessário seguir leis e normas específicas. Prestar serviços de qualidade.
Atender todas as determinações legais. Cumprir todas as metas estabelecidas nos diversos
planos de trabalho. Propiciar bem-estar às pessoas idosas institucionalizadas com resultados
de impacto social e de promoção humana. Por todas essas razões, precisam e devem ter seu
custeio cofinanciado pelo Poder Público, para a continuidade dos cuidados integrais, gerando
sustentabilidade econômica para a melhoria dos resultados humanos pretendidos.
Destacamos aqui um pensamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro:

“Toda a normativa da assistência social não pode ser
confundida com mera recomendação de atuação para o gestor
ou para os demais integrantes do SUAS. Trata-se, como não
podia deixar de ser, de legislação que obriga o ente público. O
direito à assistência social é direito subjetivo público
assegurado pela Constituição da República, concretizado pela
LOAS e consolidado pelas Resoluções do CNAS. ”



“De Asilos a Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs).”

As ILPIs são polos indutores de Políticas Públicas. Além do atendimento socioassistencial
aos seus usuários residentes, militam diariamente, por meio de seus assistentes sociais, em
defesa dos direitos e garantias de um dos mais fragilizados segmentos do tecido social
brasileiro.

Devido à sua forma de atuação e a importância social de suas atividades, as ILPIs possuem
todas as condições favoráveis para influenciar positivamente no planejamento das
Políticas Públicas de Atenção à Pessoa Idosa. Necessário então aprimorar e fortalecer as
articulações da ILPI com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Conselho Municipal de
Assistência Social, Secretaria Municipal de Assistência Social, Câmara Municipal e
Ministério Público.

Contextualização: no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) e da Tipificação Nacional dos

Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/09) os
serviços das ILPIs são considerados de “Proteção Social

Especial de Alta Complexidade”.
 



“De Asilos a Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs).”

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem caráter reparador de danos, mas
igualmente reabilitador de possibilidades com vistas à reinserção social. Por isso, exige
atenção mais personalizada e processos protetivos de longa duração.

Sendo seus destinatários as pessoas idosas que se encontram em situação de risco pessoal e
de vulnerabilidade social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos,
abuso sexual, violência e negligência doméstica, miserabilidade, situação de rua, vínculos
familiares fragilizados ou rompidos, dentre outras situações.

São situações que requerem acompanhamento individual e maior flexibilidade nas soluções
protetivas, comportam encaminhamentos monitorados, apoios e processos que assegurem
qualidade na atenção protetiva e efetividade na reinserção almejada.

Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de direitos,
exigindo muitas vezes uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário,
Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo.

A modalidade é de Abrigo Institucional com serviços de Acolhimento Institucional. Sendo
que a natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa
permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento da pessoa idosa e
convívio com os familiares. 



A dupla vocação das ILPIs: cuidar integralmente dos

idosos institucionalizados e ser protagonista ativa na

defesa intransigente de seus direitos socioassistenciais:

“De Asilos a Instituições de Longa Permanência para Idosos

(ILPIs).”

 

A primeira vocação de uma ILPI é cuidar integralmente de seus usuários assistidos,
visando sempre a melhora da qualidade de vida de cada um deles.

Com o passar dos anos as metodologias de cuidados às pessoas idosas acolhidas evoluíram
dentro das ILPIs, devido ao controle social externo dos órgãos fiscalizadores e do controle
estatal, dos conselhos profissionais de classes, de legislações pertinentes e da fiscalização
sanitária.

Todas essas exigências causaram, causam e sempre causarão forte pressão na gestão das
ILPIs, com reflexos diretos em seus orçamentos financeiros. No entanto, essas exigências
propiciaram significativas mudanças positivas e adequações técnicas às ILPIs, com
impactos na qualidade de vida e bem-estar das pessoas idosas atendidas.

A segunda vocação de uma ILPI (talvez isso cause certa surpresa para você) não é
menos nobre do que a primeira: defender de forma intransigente os direitos
socioassistenciais de suas pessoas idosas abrigadas.

Nesse sentido, convém citar um brilhante pensamento de [1]Aldaíza Sposati: "A conquista
de direitos humanos e sociais supõe uma revolução político-cultural que provoca
mudanças no modo de pensar e agir conservador, ditatorial, não democrático, de
concentração de riquezas intensamente presentes na sociedade brasileira. Estas mudanças
geram também impactos na economia, no financiamento público. Sem essa mudança de
entendimento nunca no Brasil poderão ser praticados os direitos sociais e direitos
humanos."

É primordial ao exercício dessa vocação institucional que no quadro da Equipe Técnica
Interdisciplinar esteja presente um profissional com formação superior em Serviço Social:
um Assistente Social.

Importante asseverar que a Assistência Social é constitucionalmente um direito à
seguridade social. Nessa perspectiva, não se trata de uma benesse ou um ato de bondade do
Estado. É uma relação jurídica onde há um sujeito ativo e um sujeito passivo, um credor e
um devedor. Os direitos inerentes à Assistência Social integram a seara dos direitos sociais!

[1] SPOSATI, Aldaíza. A menina Loas: um processo de construção da Assistência Social. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p.
21.



2º PAINEL

COMPETÊNCIAS

PROFISSIONAIS DO

ASSISTENTE SOCIAL

QUE ATUA NA

 ILPI



“Competências profissionais do assistente social que atua na ILPI

Para servir de reflexão transcrevemos a
seguir um artigo de nossa autoria

intitulado:
 
 

 “Muitas ILPI’s não
aproveitam o potencial das

assistentes sociais”.

 
 

Os profissionais formados em Serviço
Social (de ambos os sexos) possuem
atribuições técnicas específicas no
âmbito das rotinas de uma Instituição
de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) sem fins lucrativos. São
atribuições fundamentais que
colaboram para que a ILPI cumpra as
suas finalidades estatutárias e sociais e
as metas estabelecidas no Plano de
Trabalho (parcerias governamentais). A
seguir, à título de exemplo,
mencionamos diversas atribuições
nesse segmento:



"Competências profissionais do assistente social que atua na ILPI"

Conduzir os procedimentos de acolhimento e de desacolhimento institucional de
pessoas idosas;
Elaborar laudos sociais para ratificar o conhecimento e a metodologia aplicada em cada
caso;
Estimular (quando for possível) o fortalecimento dos vínculos familiares da pessoa idosa
assistida;
Planejar e coordenar atividades que estimulem a participação dos familiares das pessoas
idosas acolhidas e sua interação com a comunidade;
Planejar e realizar visitas no domicílio familiares das pessoas idosas internas;
Realizar entrevistas individuais com os usuários (internos);
Realizar os encaminhamentos das pessoas idosas institucionalizadas à Rede do SUS;
Auxiliar a Administração e a Diretoria nas respostas formais às autoridades
competentes;
Estudar, avaliar, debater e opinar sobre os casos de intercorrência que ocorrem na
rotina da ILPI;
Propor sugestões à Administração e à Diretoria no aperfeiçoamento dos protocolos
institucionais;
Participar de forma ativa de reuniões com a Administração, Diretoria e Equipe Técnica
Interdisciplinar;
Manter em ordem os prontuários individuais das pessoas idosas atendidas;
Realizar a gestão dos benefícios previdenciários e sociais dos usuários;
Propor, em nome da ILPI, à Secretaria Municipal de Assistência Social, sugestões para a
redação do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS), no que tange às Políticas
Públicas de Proteção à Pessoa Idosa;
Intermediar os eventuais conflitos entre familiares, funcionários e dirigentes da ILPI;
Auxiliar na elaboração do Relatório de Atividades (anualmente);
Auxiliar na elaboração do Plano de Trabalho;
Auxiliar na elaboração de Projetos Sociais para captação de recursos, juntamente com a
Administração e a Equipe Técnica Interdisciplinar;
Participar, juntamente com o Representante Legal de audiências públicas que tratam do
Orçamento Público Municipal, visando o aumento de repasses governamentais;
Elaborar e atualizar o Plano Individual de Atendimento (PIA) de cada pessoa idosa
assistida;
Respeitar e fazer com que todos os envolvidos na ILPI respeitem o sigilo das
informações do Serviço Social com relação às pessoas idosas residentes;



Assessorar a Administração e a Diretoria durante os procedimentos de fiscalização por
parte do Ministério Público, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Secretaria Municipal
de Assistência Social ou de outras autoridades competentes;
Assessorar a Administração e a Diretoria durante reuniões de várias espécies;
Assessorar a Administração e a Diretoria nas articulações com o Gestor Municipal de
Assistência Social;
Defender os interesses das pessoas idosas residentes quando algum órgão público
negligenciar ou violar algum direito dos usuários;
Auxiliar a Administração na ocasião de preparação de documentos visando a concessão
ou a renovação do CEBAS, junto ao Ministério da Cidadania;
Preencher relatórios ou formulários exigidos por órgãos públicos, inerentes ao
cumprimento das finalidades estatutárias e sociais da ILPI;
Elaborar relatórios à Diretoria, à nível de prevenção, alertando sobre a necessidade de
ações corretivas nas rotinas da ILPI;
Assessorar os representantes (titular e suplente) da ILPI antes das reuniões ordinárias e
extraordinárias do Conselho Municipal da Pessoa Idosa;
Propor e promover encontros e reuniões com os integrantes da Rede de Garantia de
Direitos da Pessoa Idosa, visando a pactuação de assuntos que necessitam de
regulamentação;
Propor e participar de reuniões com a equipe de referência do CREAS para avaliação dos
trabalhos em rede;
Apontar à Diretoria, juntamente com as demais profissionais da equipe de referência as
insuficiências e dificuldades dos funcionários, que necessitam de capacitação e de
treinamento, a fim de manter a qualidade dos serviços;
Participar de capacitações, cursos e palestras que abordem temas inerentes às suas
atividades, como forma de aperfeiçoamento e de atualização profissional;
Buscar sempre a garantia dos direitos fundamentais das pessoas idosas acolhidas.

"Competências profissionais do assistente social que atua na ILPI"



"Competências profissionais do assistente social que atua na ILPI"

Infelizmente muitas ILPIs, por meio de seus dirigentes, até mesmo por desconhecimento,
ao contratar um assistente social determinam-lhe funções estranhas às suas reais
atribuições, como por exemplo: cobertura de horários de recepcionista; auxílio ao setor
financeiro; realização de cotações e de compras; saque de benefícios e aposentadorias nos
caixas eletrônicos, dentre outras atividades.

Há casos em que os presidentes e administradores (gestores remunerados) interferem no
protocolo profissional dos assistentes sociais, delimitando dessa forma a atuação técnica do
Serviço Social em si. São posturas que prejudicam a Assistência Social como meio de
promoção humana e como política resgatadora de direitos constitucionais e fundamentais
das pessoas idosas assistidas!

Todos os profissionais são importantes dentro do contexto administrativo, operacional e
técnico das ILPIs. Cada um tem a sua atribuição no complexo sistema asilar filantrópico.
Todos contribuem para o regular funcionamento da instituição, nos seus respectivos
limites de atuação e graus distintos de responsabilidade. No entanto, não há como negar
que o papel do assistente social tem características imprescindíveis que se entrelaçam com
o DNA da ILPI: Entidade Beneficente de Assistência Social.

Não dá para imaginar uma clínica de reabilitação física sem uma fisioterapeuta. Da mesma
forma, uma farmácia sem um farmacêutico. Um escritório de advocacia sem um advogado!
Refletindo assim se consegue entender melhor porque uma Entidade de Assistência Social
precisa ter em sua equipe de referência um assistente social. 

As ILPIs atentas à realidade legislativa, ao diálogo institucional, às atualidades e às
orientações de seus assessores (advogados, gestores e contadores), estão na vanguarda do
Terceiro Setor, conduzindo suas atividades com profissionalismo, seriedade,
responsabilidade e competência institucional. Propiciam condições regulares de trabalho
aos assistentes sociais. E os melhores profissionais do Serviço Social conseguem ser
“melhores” porque são ouvidos, porque estão alinhados com as normativas do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS), com o Estatuto do Idoso e com as metodologias
coerentes!

Respeitar atribuições é uma virtude elementar de gestão organizacional! Quando cada um
sabe exatamente o seu papel dentro de uma organização da sociedade civil, as
“engrenagens” giram com eficiência e produtividade.



Art. 4º Constituem competências do Assistente Social:
I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta,
empresas, entidades e organizações populares;
II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e
projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social
com participação da sociedade civil;
III - encaminhar providências, e prestar orientação social a
indivíduos, grupos e à população;
IV - (Vetado);
V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos
sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos
mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;
VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços
Sociais;
VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam
contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar
ações profissionais;
VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades, com relação às matérias relacionadas no
inciso II deste artigo;
IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em
matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na
defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade;
X - planejamento, organização e administração de Serviços
Sociais e de Unidade de Serviço Social;
XI - realizar estudos socioeconômicos com os usuários para
fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da
administração pública direta e indireta, empresas privadas e
outras entidades.

"Competências profissionais do assistente social que atua na ILPI"

Destacamos aqui as competências do Assistente Social, inseridas nos artigos 4º e 5º da Lei nº
8.662, de 7 de junho de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras
providências:



"Competências profissionais do assistente social que atua na ILPI"

Art. 5º Constituem atribuições privativas do Assistente Social:
I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar
estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de
Serviço Social;
II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em
Unidade de Serviço Social;
III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública
direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em
matéria de Serviço Social;
IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social;
V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de
graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que
exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de
formação regular;
VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários
de Serviço Social;
VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de
Serviço Social, de graduação e pós-graduação;
VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de
estudo e de pesquisa em Serviço Social;
IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e
comissões julgadoras de concursos ou outras formas de
seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos
conhecimentos inerentes ao Serviço Social;
X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos
assemelhados sobre assuntos de Serviço Social;
XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos
Federal e Regionais;
XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades
públicas ou privadas;
XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da
gestão financeira em órgãos e entidades representativas da
categoria profissional.



3º PAINEL

A RELAÇÃO DA ILPI

COM OS ATORES DO

SUAS E DO SISTEMA

DE GARANTIAS E

DIREITOS DA PESSOA

IDOSA



Em muitos municípios os atores da Rede do SUAS estão
completamente desarticulados! Falta diálogo,
planejamento participativo, conhecimento de suas
competências e pactuação de procedimentos, fluxos e
encaminhamentos.

Para você entender melhor esta importante matéria, citamos
[1]CREUTZBERG, que ensina: “A Política Nacional do Idoso (PNI)
prevê a criação e implementação de múltiplas e variadas ações e
serviços inter e intrasetoriais de órgãos não-governamentais e de
todos os segmentos da sociedade, porém, facilmente se percebe a
dificuldade de operacionalizar e implantar tais propostas em nível
local, no que se refere também e principalmente as ILPIs.”

[1] CREUTZBERT, Marion. As instituições de longa permanência para idosos no Brasil. Rev.
bras. estudos populacionais, v. 27, n.1. São Paulo: 2020, p. 232-235.

A relação da ILPI com os atores do SUS



Pesquisas de diversos estudiosos brasileiros, apresentadas pela professora Helena

Watanabe (2009), indicam que a institucionalização de pessoas idosas ocorre em razão de

duas causas: socioeconômica e de saúde. Quanto ao caráter socioeconômico: precariedade

ou ausência de suporte familiar e social e precariedade de condições financeiras; e em

relação às morbidades: sequelas de doenças crônicas, limitações físicas e cognitivas

importantes para o desenvolvimento das atividades de vida diária e necessidade de

reabilitação após período de internação hospitalar são os motivos mais listados. Registra-

se ainda, aumento no motivo: opção pessoal.

A pessoa idosa é o centro das atenções e prioridades de cuidados porque é suscetível de

direitos e garantias constitucionais. Para a pessoa idosa foram criadas diversas legislações.

Para a pessoa idosa existem Políticas Públicas Intersetoriais. Para a pessoa idosa o

Município disponibiliza uma Rede Socioassistencial composta de instituições públicas e

privadas. A ILPI é um meio de garantia dos cuidados integrais permanentes para a pessoa

idosa. A ILPI é um aparelhamento social de retaguarda de relevante interesse público. Por

essas razões, nesse contexto de direitos humanos é inconcebível que as ILPIs filantrópicas

não recebam atenção especial por parte da administração pública.

"Competências profissionais do assistente social que atua na

ILPI"

 

A Institucionalização.



O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) tem papel

fundamental no acompanhamento dos casos que envolvam situações de violência, tendo

em vista o fortalecimento da função protetiva das famílias, na perspectiva da garantia do

direito à convivência familiar e comunitária. Em função disso, [1]a relação do CREAS com

esses serviços requer fluxos e procedimentos descritos e institucionalizados em âmbito

local, com a definição das competências e responsabilidades de cada um. 

Nesse prisma, merece destaque o seguinte trecho inserido no mesmo documento do

MDS: “Na articulação com a rede é importante fortalecer a identidade do CREAS,

clarificando papéis e delimitando competências, de modo a assegurar o desenvolvimento

de ações complementares e sinérgicas. A clarificação do papel e das competências do

CREAS na rede é fundamental para se prevenir que os serviços ofertados sejam chamados

a assumir funções para além daquelas que lhe concernem. O órgão gestor de assistência

social tem papel preponderante na interlocução com outras políticas e órgãos de defesa

de direitos e na institucionalização da articulação do CREAS com a rede, inclusive, por

meio da construção e pactuação de fluxos de articulação e protocolos intersetoriais de

atendimento. ”

O CREAS, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e definição

expressa na Lei nº 12.435/2001, é a unidade público estatal de abrangência municipal que
tem como papel constituir-se em local de referência, nos territórios, da oferta de trabalho
social especializado no SUAS às famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou
social, por violação de direitos. Nesta perspectiva, o CREAS oferta e referencia serviços

especializados conforme definição do órgão gestor de assistência social. Dessa forma, o

CREAS torna-se o ponto de referência para conectar suas ações àquelas desenvolvidas na

unidade referenciada e aos demais Serviços da Proteção Social Especial.

"Competências profissionais do assistente social que atua na

ILPI"

 

O Papel do CREAS em relação aos Serviços de Acolhimento.



 Pessoas idosas com 60 (sessenta) anos ou mais, de ambos os sexos; 

  Com grau de dependência I e II; 

  Moradores no próprio município; 

  Idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, por

situações de violência doméstica e negligência, em situação de rua e abandono,

com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

É de extrema importância destacar o perfil da pessoa

idosa a ser acolhida em uma ILPI: 

O acolhimento institucional do idoso é uma providência excepcional, devendo ser priorizada

a permanência do idoso em seu ambiente familiar, conforme o inciso III do artigo 4º da Lei nº

8.842, de 04 de janeiro de 1994 (Lei da Política Nacional do Idoso). A forma de acesso ao

serviço de acolhimento poderá ser iniciada no Centro de Referência Especializado de

Assistência Social (CREAS), por requisição do Ministério Público, por mandado judicial

(indiretamente via Secretaria Municipal de Assistência Social) ou por demanda espontânea.

"Competências profissionais do assistente social que atua na

ILPI"

 

O Papel do CREAS em relação aos Serviços de Acolhimento.



 

 

A importância de a ILPI possuir um Protocolo de Acolhimento e

Desacolhimento Institucional de Pessoa Idosa.

Trata-se de um documento que deve fazer parte do acervo documental institucional de uma
ILPI. É documento de natureza jurídica e técnica que serve de instrumento regulamentador
de todos os procedimentos que envolvem o acolhimento e o desacolhimento de pessoas
idosas.

Facilita muito o trabalho do assistente social e dos demais profissionais da Equipe

Técnica Multiprofissional;

Propicia mais amplitude para o enfermeiro na avaliação do grau de dependência da

pessoa idosa, pelo índice de Katz e pelo Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) –

Estudo de Fugulin;

Reforça a autonomia da ILPI, em relação às autoridades competentes (Defensoria

Pública, Ministério Público, Poder Judiciário e Secretaria Municipal de Assistência

Social);

Revela às autoridades competentes a capacidade de organização da ILPI e comprovação

de sua autonomia e competência institucional no âmbito do SUAS e do Sistema de

Garantias e Direitos da Pessoa Idosa;

Serve de parâmetro oficial da ILPI para fins de citação de trechos importantes nos

Planos de Trabalho estabelecidos pela Instituição e nos Editais de Chamamento Público

ou de Dispensa ou de Inexigibilidade de Chamamento Público.

Vantagens para a ILPI:



 

 

A importância de a ILPI possuir um Protocolo de

Acolhimento e Desacolhimento Institucional de Pessoa

Idosa.

Coleta de informações diversas da ILPI: capacidade de atendimento (quantidade, sexo e
grau de dependência);
Informações sobre o fluxo de solicitação de acolhimento realizado pelo CREAS;
Pesquisa e análise da legislação pertinente, jurisprudência e doutrina jurídica;
Inserção de fundamentações legais e de normativas específicas.

Fundamentações legais;
Embasamento técnico sob a ótica da enfermagem gerontológica;
Relação de exames laboratoriais;
As vedações legais para pessoas idosas fragilizadas e com transtornos mentais;
Tabela de capacidade de atendimento da ILPI.

Os procedimentos de acolhimento envolvem questões jurídicas, técnicas e sociais;
As atribuições estatutárias dos dirigentes são de gestão com especificidades e
limitações;
O acolhimento no contexto da NOB/SUAS, da LOAS, do Estatuto do Idoso, da Política
Nacional do Idoso (PNI) é um serviço contextualizado em políticas públicas, de direito
da pessoa idosa;
A ILPI é um aparelhamento de retaguarda social, de relevante interesse público. Pelo
fato de ser componente do Sistema de Garantias e Direitos da Pessoa Idosa, deve estar
preparada para receber o fluxo de demandas da Assistência Social;
O presidente, os demais membros da Diretoria e a pessoa jurídica da instituição
possuem autonomia relativa.

Metodologia utilizada para a elaboração do referido protocolo.

Principais componentes do referido protocolo.

Os Procedimentos de Acolhimento Institucional não são de competência da
Diretoria da ILPI. Principais razões.



Como proceder nas divergências de opiniões com o CREAS e
eventualmente com a Diretoria da ILPI?

Durante os procedimentos realizados no Protocolo de Acolhimento
Institucional poderá eventualmente acontecer divergências entre os
relatórios técnicos sociais da assistente social da ILPI e da Equipe Técnica
do CREAS.

Nesses casos, deve prevalecer sempre a ética profissional, o seguimento à
legislação pertinente e às normativas internas da ILPI. 

A inversão da pirâmide populacional no país e os novos arranjos
familiares estão provocando um aumento gradual de procura pela
institucionalização de idosos. Em muitos municípios brasileiros a
crescente demanda por vagas nas entidades asilares chega a gerar listas de
espera (demanda reprimida). Essa “pressão” no ambiente dos CREAS pode
gerar solicitações equivocadas de institucionalização. Aí acontecem os
conflitos e divergências entre os profissionais das equipes, do lado
governamental e do lado da instituição social privada.

 

 

A importância de a ILPI possuir um Protocolo de

Acolhimento e Desacolhimento Institucional de Pessoa

Idosa.



Cada vez mais um acolhimento institucional
será um ato de complexa responsabilidade.

 Um acolhimento equivocado provocará enorme injustiça social. Mal comparando é
como se um profissional decidisse quem irá viver e quem irá morrer! Por essas razões,
os procedimentos de acolhimento merecem aperfeiçoamento técnico muito apurado,
com critérios bem definidos e com ajustes mais precisos, tanto do lado governamental,
quanto do lado não governamental.

Para a correta equalização desses problemas aconselhamos que o assistente social da
ILPI analise com cautela todas as nuances e detalhes dos procedimentos técnicos de
acolhimento. 

E que mantenha a sua convicção com sólidas argumentações avaliativas e técnicas do
contexto que estuda e pesquisa.

O assistente social deve manter sempre uma postura profissional, independente e ética
na conclusão de seus laudos técnicos sociais. Suas manifestações escritas e formalizadas
jamais devem ser alteradas por pressão externa de quem quer que seja. Se não for dessa
maneira, seu trabalho não será verdadeiro e o resultado árduo de seus estudos e
pesquisas será “corrompido”.

Infelizmente, ainda prevalece em algumas ILPIs filantrópicas a intervenção direta dos
membros da Diretoria nos procedimentos de acolhimento institucional, influenciando
decisões finais. 

 

 

A importância de a ILPI possuir um Protocolo de

Acolhimento e Desacolhimento Institucional de Pessoa

Idosa.



Obstante o máximo respeito que prezamos aos dirigentes dessas ILPIs, é inadmissível

que voluntários leigos possam opinar, transigir e decidir quem são as pessoas idosas que

deverão ser acolhidas na instituição. 

Agindo assim, acabam sem pensar e sem perceber, desprestigiando o histórico

acadêmico, a formação e a experiência profissional do assistente social responsável por

esse imprescindível expediente institucional. Além do mais, nos estatutos sociais das

ILPIs não consta essa atribuição para os dirigentes. Desse modo essas equivocadas

“intervenções” podem até ser consideradas (logicamente com um rigor interpretativo)

como exercício ilegal de atribuições profissionais exclusivas do assistente social.

Tais posturas inadequadas, infelizmente refletem um viés amador que impede o

processo de profissionalização da gestão de algumas ILPIs. Entretanto, acreditamos que

o constante diálogo e o ingresso de novos dirigentes em futuros mandatos de Diretoria,

podem mudar essas situações.

Em resumo: cada um no seu papel, respeitando-se mutuamente. Porém, se ocorrer o

acolhimento institucional equivocado, por ordem da Diretoria da instituição, o assistente

social deve manter seu posicionamento profissional sem nenhuma alteração.

 

 

A importância de a ILPI possuir um Protocolo de

Acolhimento e Desacolhimento Institucional de Pessoa

Idosa.



Princípios do SUAS:

    I.Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica;
   II.Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação
assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
  III.Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se
qualquer comprovação vexatória de necessidade;
 IV.Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais;
   V.Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem
como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.

Diretrizes estruturantes do SUAS:

    I.Primazia da responsabilidade do Estado à condução da política de assistência social;
   II.Descentralização político-administrativa e comando único das ações em cada esfera
de governo;
  III.Financiamento partilhado entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios;
 IV.Matricidade sociofamiliar;
   V.Territorialização;
 VI.Fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade civil;
 VII.Controle social e participação popular.

 

 

A importância de a ILPI possuir um Protocolo de

Acolhimento e Desacolhimento Institucional de Pessoa

Idosa.



“Competências profissionais do assistente social que atua na

ILPI

“Pensar as políticas sociais para além do horizonte da
mera acomodação de conflitos requer referenciá-la no
processo de disputa política pelo excedente econômico
real pelas massas historicamente expropriadas de
maneira que ela não possibilite somente reduzir as
manifestações mais agudas da pobreza, através de
serviços sociais básicos e do seu acesso, mas, sobretudo,
permitir que a política social torne-se um instrumento
de transformação social que mobiliza e organiza as
massas a partir de seus interesses mais fortes. Insistir na
densidade político-emancipatória das políticas sociais."
[1]PAIVA.

[1] PAIVA, Beatriz A. O Suas e os
direitos socioassistenciais: a
universalidade da seguridade social
em debate. Serviço Social &
Sociedade, São Paulo, n. 87, 2006,
p. 6 e 7.



4º PAINEL

OFICINA COM

INSTRUMENTAIS



Contrato com pessoa idosa lúcida, civilmente capaz, sem vínculos familiares;
Contrato com pessoa idosa lúcida, civilmente capaz, com vínculos familiares;
Contrato com pessoa idosa sem lucidez, curatelada, representada por seu curador
nomeado pelo Poder Judiciário.

Modalidades de Contratos de Prestação de Serviços à Pessoa Idosa.

Contratante: pessoa idosa institucionalizada, lúcida. Se a pessoa idosa for curatelada, será
representada pelo seu curador.

Contratada: pessoa jurídica (ILPI), privada sem finalidades lucrativas (beneficente),
representada legalmente por meio de seu representante legal (presidente).

Responsável familiar solidário: quando for o caso, fará o papel de anuente (que concorda com
os termos do contrato) e se responsabilizará em manter o vínculo familiar com a pessoa
idosa.

Testemunhas: deverão ser duas. Pode ser uma funcionária e um familiar da pessoa idosa. Ou
então, duas funcionárias ou funcionários da ILPI.

Atenção: essas pessoas (responsável familiar solidário e
testemunhas) não fazem parte da relação jurídica

contratual, estabelecida entre o contratante e a contratada.
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E se a pessoa idosa não for lúcida e nem curatelada?

Nesse caso, orientamos que o contrato não seja elaborado e nem seja assinado, por ora. A
Entidade deverá então elaborar um termo provisório de acolhimento institucional.
Devem assinar o referido termo: o representante legal da ILPI, um familiar responsável
ou na falta dessa pessoa, um representante do CREAS e duas testemunhas.

Nesse caso é aconselhável o ajuizamento de uma Ação de Curatela com Pedido de Tutela
de Urgência. A ILPI (pessoa jurídica) será a autora da ação, em face da pessoa idosa (polo
passivo da ação). Quando o juiz conceder a liminar (se assim decidir) e emitir o termo de
curatela provisória para o representante legal da ILPI, o contrato deverá ser assinado. O
presidente representará a pessoa idosa (contratante) e o vice-presidente representará a
ILPI, na celebração do contrato.
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Cláusulas abusivas que obrigam os familiares a complementar o valor mensal da
contribuição;

Familiar que assina em lugar da pessoa idosa;

Falta de rubricas e de assinaturas;

Redação obscura, duvidosa e incompleta;

Contrato não menciona de forma clara quais são os serviços que serão
disponibilizados para a pessoa idosa contratante.

Principais desconformidades dos contratos de diversas ILPIs.

Termo de Rescisão Contratual (Desacolhimento).

O referido termo é o documento que formaliza a extinção do contrato. Geralmente é
unilateral (vontade de uma das partes).

De modo unilateral: vontade da própria pessoa idosa em se desligar da ILPI ou decisão
técnica da ILPI, em casos de descumprimento contratual por parte da pessoa idosa
contratante.



Primeiramente vamos tratar do estudo social que é um processo metodológico que
possui por finalidade conhecer uma determinada situação com mais profundidade e de
forma crítica.

Consiste em coletar informações a partir de um instrumento específico e definido pelo
assistente social. Onde o profissional deverá interpretar tais informações a partir de um
referencial teórico, emitindo sua opinião técnica sobre o caso concreto. 

Por meio do estudo social o assistente social busca identificar as condições de vida da
pessoa idosa, inserindo a realidade do indivíduo, vivida em seus aspectos econômicos,
culturais, comportamentais e familiares, priorizando sempre o contexto.

O assistente social deve buscar o atual estado dos fatos, por meios científicos de
captação, averiguação e exposição dos fatos, utilizando-se de metodologia específica do
Serviço Social, apresentando o resultado do estudo, na forma de relatório técnico social
com parecer técnico conclusivo.

As técnicas utilizadas para a construção do estudo social são: visita domiciliar,
entrevistas, observação, análise da documentação apresentada e informações coletadas
com entidades assistenciais ou órgãos públicos.
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Oficina prática de elaboração de relatório técnico social.

 

“Torna-se, então, fundamental reconhecer que o exercício profissional
dos assistentes sociais implica a existência de instrumentos e técnicas
que permitam a operacionalização das propostas de ação
conscientemente definidas.

Este raciocínio me permite inferir que os instrumentos e técnicas
utilizados em nossas ações são objetivos e concretos (mesmo não sendo
materiais), perpassados pela sociabilidade e subjetividade implícita que
compõe esta atividade humana e social. 

Afirmo então que é legítimo conceber para o desenvolvimento do
exercício profissional que os instrumentos e técnicas são mediações
através dos quais o assistente social objetiva seus projetos, ou seja,
“lança-mão” destes para efetivação da ação no conjunto das relações
sociais. ” [1]SARMENTO.

[1] SARMENTO, Helder Boska de Moraes. Instrumental técnico e o serviço social – in A dimensão
técnico-operativa no serviço social: desafios contemporâneos / Cláudia Mônica dos Santos, Sheila

Backx, Yolanda Guerra (orgs.), 3. ed. – São Paulo: Cortez, 2017, p. 118.



Descrição do sujeito de direitos e garantias (indivíduo objeto de estudo social);
Descrição da situação fática;
Descrição do histórico de vida do indivíduo;
Anotações úteis.

Estrutura do Estudo Social.

Relatório Técnico Social.

Documento escrito elaborado na conclusão do estudo social. Possui apresentação
descritiva e interpretativa de uma situação social. Para a sua eficácia é necessária clareza,
objetividade, responsabilidade ética, estrutura formal, coerência e consistência.

O referido relatório deverá consistir em síntese do estudo social. Deve-se evitar a inserção
de informações que não sejam pertinentes, facilitando-se dessa forma a compreensão do
caso em apreço e a definição das medidas a serem tomadas.

Estrutura do Relatório Técnico Social.

·Descrição sintetizada do sujeito de direitos e garantias (indivíduo objeto de estudo social);
·Descrição sintetizada da situação fática;
·Elementos de base social para formação de juízos de valores;
·Finalização com o parecer conclusivo da assistente social.

Seguem abaixo dois exemplos de Relatório Técnico Social:
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LAR DOS IDOSOS DE SÃO PAULO 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)
Fundado em 20 de abril de 1950 - CNPJ: 01.002.003/0001-10

Rua Costa Rica, 200, Jardim Fronteira, São Paulo/SP – CEP 12300-100 Fone: (11) 4010-5060 –
Email: larsp@hotmail.com

RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL nº 008/2022

Assunto: comprovação de vulnerabilidade social e risco pessoal de pessoa idosa.

Pessoa idosa em estudo: Sr. Fulano de Tal.

Motivos da solicitação de acolhimento institucional: pedido direto de uma das filhas do
idoso em referência e denúncia anônima de maus tratos familiares.

Metodologias aplicadas: exame do laudo técnico social emitido pelo CREAS, visita
domiciliar, entrevista e averiguações de informações junto à Secretaria Municipal de
Saúde. 

Identificação Pessoal: Fulano de Tal, brasileiro, viúvo, beneficiário do Benefício de
Prestação Continuada (BPC), portador do RG nº 10.111.222-3 SSP/SP e do CPF nº
001.002.003-44, residente na Rua São Pedro, 500, Centro, São Paulo/SP, nascido em 02
de fevereiro de 1941 (atualmente com 81 anos de idade), em Santa Carla/SP, filho de
Sicrano de Tal e de Sicrana de Tal. Ocupação quando estava na ativa: pedreiro.

Desenvolvimento: no dia 26 de março de 2022 recebemos do CREAS a solicitação de
acolhimento institucional do Sr. Fulano de Tal. Informamos oficialmente ao CREAS a
existência de vaga masculina nesta entidade asilar. No mesmo dia tivemos acesso ao
Laudo Técnico Social nº 028/2019 emitido pelo CREAS. Apreciamos o referido laudo e a
documentação anexa.
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Visita, constatações da pessoa idosa e de sua moradia: no dia 27 de março de 2022, em
conjunto com a assistente social do CREAS e com a enfermeira RT desta ILPI, visitamos o
Sr. Fulano de Tal em sua residência, das 09h40 às 10h30. Constatamos que o idoso em
referência estava com boa aparência, limpo e asseado. Ele reside sozinho numa edícula
construída em alvenaria, composta de uma pequena sala, um pequeno quarto com um
banheiro anexo. Há também na parte frontal da edícula uma área coberta de serviço com
lavanderia. A distância entre a edícula e a casa principal é de aproximadamente 05
(cinco) metros, sem área coberta.

Constamos boas condições de higiene e de arrumação das mobílias, vestuários e
utensílios pessoais do idoso. Notamos que o piso do banheiro não é adequado, porém a
família providenciou a adaptação da porta para cadeirante.

Mais constatações da moradia e informações socioeconômicas familiares: no mesmo
terreno, na parte frontal fica a casa construída em alvenaria, composta de 02 (dois)
quartos, 01 (um) banheiro, sala e cozinha conjugados em pequenas dimensões, onde
residem os familiares do Sr. Fulano de Tal: sua filha Fulana de Tal, seu genro Sicrano de
Tal e seus netos Fulano de Tal e Sicrano de Tal, sendo um jovem e outro adolescente. A
Sra. Fulana de Tal (filha) nos repassou diversas informações socioeconômicas: a casa é
de propriedade de seu genitor, a renda mensal familiar gira em torno de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), seu marido é balconista, o filho jovem trabalha como
auxiliar de produção e ela alegou que não pode mais trabalhar porque precisa cuidar
integralmente de seu genitor. 

Consta no relatório do CREAS que nesta mesma cidade reside um filho do Sr. Fulano de
Tal, que é casado e possui uma filha de 05 anos. Sendo que esse filho trabalha como
motorista de táxi e sua esposa trabalha como auxiliar de vendas. Estima-se que a renda
mensal desse casal seja de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). A casa onde residem é
alugada. Porém, esse filho e seus entes familiares não visitam o idoso e nem sequer
colaboram com auxílio nos cuidados e financeiros. 
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Situação da pessoa idosa: a Sra. Fulana de Tal (filha) informou que há 04 (quatro) meses
para cá o seu pai (Fulano de Tal) sofreu AVC, ficando com diversas sequelas, inclusive só
anda com o auxílio de cadeira de rodas, sem condições de auto locomoção. Não
consegue fazer suas atividades de vida diária (alimentação, higiene pessoal e
mobilidade). Constatamos que o idoso possui boa cognição e lucidez. A enfermeira
Fulana de Tal, desta ILPI, que nos acompanhou, examinou o Sr. Fulano de Tal e
constatou que ele se encontra no grau III de dependência, necessitando de cuidados
integrais e permanentes por 24 (vinte e quatro) horas. Segundo a filha, o idoso faz uso de
diversos medicamentos e faz tratamento de saúde na Rede Pública Municipal de Saúde
pelo SUS. Na ocasião não foi constatada nenhuma evidência aparente de maus tratos em
relação ao idoso.

Composição Familiar: a filha Fulana de Tal informou que sua irmã Sicrana de Tal é
casada, possui uma filha, trabalha como cabeleireira em sua própria casa, seu marido é
assistente administrativo, moram em casa própria, na cidade de São Geraldo/SP,
distante a mais de 300 quilômetros deste município. Informou também que esse filho e
seus entes familiares somente visitam o idoso em duas ocasiões por ano e nem sequer
colaboram financeiramente com as despesas nos cuidados ao idoso.

Decisão Familiar: a filha Fulana de Tal informou que já havia conversado com todos os
seus familiares a respeito da situação de seu genitor e que não encontraram outra
alternativa a não ser solicitar o acolhimento institucional dele. Alegou que o seu marido
tem muitas dívidas financeiras para pagar e que ela precisa urgentemente trabalhar para
ajudar na renda familiar. Disse também que está sendo muito difícil cuidar de seu pai
porque essas atividades estão gerando problemas de saúde para ela.

Decisão pessoal da pessoa idosa: conversamos com o Sr. Fulano de Tal a respeito de
eventual acolhimento institucional. Ele nos disse com voz embargada que, caso tenha
que ser transferido para a ILPI, irá para lá porque não deseja dar trabalho aos seus
familiares, devido a sua condição debilitada de saúde. Mas demonstrou nítida tristeza
em sua expressão. Na ocasião o idoso não fez nenhuma reclamação de maus tratos
familiares.

Orientações aos familiares: Na ocasião explicamos à Sra. Fulana de Tal sobre o Protocolo
de Acolhimento Institucional, sobre a legislação pertinente e sobre o perfil de seu
genitor. Informamos sobre o prazo mínimo para podermos concluir o estudo social de
seu pai, o laudo técnico social e o parecer sobre o presente caso.
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Parecer conclusivo e fundamentado: 

Ficou evidente, por meio das técnicas aplicadas ao presente caso que o idoso Sr. Fulano
de Tal não é vítima de maus tratos por parte de seus familiares que residem sob o
mesmo teto. Verificamos com a equipe de saúde municipal que periodicamente propicia
tratamento básico ao idoso, que jamais constataram maus tratos no mesmo.

Constatou-se também que as condições de habitabilidade do idoso são razoáveis e que o
mesmo está seguro e bem cuidado, dentro dos parâmetros aceitáveis de normalidade.
Existem vínculos familiares consolidados.

Considerando que o idoso em referência necessita de cuidados integrais e permanentes
por 24 (vinte e quatro) horas, devido ao seu estado debilitado de saúde e a sua condição
de dependência para todas as atividades de vida diária, encontrando-se no grau III de
dependência.

Considerando que o idoso não se enquadra no perfil de admissibilidade desta entidade
asilar, pois requer assistência médica permanente e de enfermagem intensiva, cuja falta
pode agravar ou pôr em risco sua própria vida.

Considerando que o idoso não demonstrou com convicção, vontade pessoal em ser
institucionalizado. Na verdade, demonstrou que se for necessário poderá até deixar o
ambiente familiar, como se fosse uma renúncia pessoal para não contrariar sua filha.
Percebe-se neste ponto que o idoso, no último caso, fará um enorme sacrifício pessoal.
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Isto posto, após todas as constatações, averiguações, análises documentais,
consultas das normas regimentais institucionais e aplicação de todas as
técnicas de Serviço Social, opinamos pelo NÃO ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL da pessoa idosa em referência.

Pelos vínculos familiares consolidados e pela existência de mais uma filha e
de mais um filho, sugerimos que o CREAS convoque todos os filhos do Sr.
Fulano de Tal para participarem de reunião de tentativa de solução para este
caso e para que tomem conhecimento oficial da responsabilidade legal e
humanitária de todos eles, em consonância com o art. 3º da Lei nº 10.741, de 1º
de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) que expressa o seguinte: “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.” (Grifos nossos).

Caso essa providência não surta o efeito esperado, poderá eventualmente o
CREAS levar o presente caso ao conhecimento do Ministério Público para
que todos os filhos sejam intimados a ouvir as relevantes colocações jurídicas
do ilustre Promotor de Justiça ou de preposto por ele designado, no âmbito
extrajudicial.

Eis o nosso parecer.

Cidade/SP, 10 de abril de 2022.

____________________________________
Nome completo
Assistente Social – CRESS nº ........................
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RELATÓRIO TÉCNICO SOCIAL nº 011/2022

Assunto: comprovação de vulnerabilidade social e risco pessoal de pessoa
idosa.

Pessoa idosa em estudo: Sr. Fulano de Tal.

Motivos da solicitação de acolhimento institucional: pedido direto de uma
das filhas do idoso em referência.

Metodologias aplicadas: exame do laudo técnico social emitido pelo CREAS,
visita domiciliar e entrevista. 

Identificação Pessoal: Fulano de Tal, brasileiro, viúvo, aposentado por
idade, portador do RG nº 10.111.222-4 SSP/SP e do CPF nº 001.002.003-45,
residente na Rua São Clemente, 600, Centro, São Paulo/SP, nascido em 03
de março de 1942 (atualmente com 80 anos de idade), em Santa Carla/SP,
filho de Sicrano de Tal e de Sicrana de Tal. Ocupação quando estava na
ativa: motorista.

Desenvolvimento: no dia 30 de março de 2022 recebemos do CREAS a
solicitação de acolhimento institucional do Sr. Fulano de Tal. Informamos
oficialmente ao CREAS a existência de vaga masculina nesta entidade asilar.
No mesmo dia tivemos acesso ao Relatório Técnico Social nº 030/2022
emitido pelo CREAS. Apreciamos o referido laudo e a documentação anexa.
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Visita, constatações da pessoa idosa e de sua moradia: no dia 02 de abril de
2022, em conjunto com a assistente social do CREAS e com a enfermeira RT
desta ILPI, visitamos o Sr. Fulano de Tal em sua residência, das 16h00 às
16h40. Constatamos que o idoso em referência estava com uma aparência
apática com certo ar de cansaço, entretanto encontrava-se limpo e asseado.
Ele reside em casa de sua propriedade, juntamente com sua filha Fulana de
Tal, seu genro Sicrano de Tal e mais 03 (crianças) que são seus netos. A casa é
construída em alvenaria, composta de uma sala, dois quartos, uma cozinha e
um banheiro, com um pequeno quintal sem pavimentação. A casa possui
dimensões pequenas, em estado precário de conservação. 

Constamos condições precárias de higiene e de arrumação das mobílias,
vestuários e de utensílios pessoais do idoso. Notamos que o piso do banheiro
não é adequado e que há dois degraus nas saídas da casa que colocam em
risco a mobilidade do idoso.

Mais constatações da moradia e informações socioeconômicas familiares: a
Sra. Fulana de Tal (filha) nos repassou diversas informações
socioeconômicas: a casa é de propriedade de seu genitor, a renda mensal
familiar gira em torno de R$ 1.000,00 (hum mil reais), seu marido se encontra
desempregado, porém realiza serviços esporádicos como servente de
pedreiro e ela alegou que de vez em quando consegue realizar alguns
serviços esporádicos como faxineira. Alega que não possui qualificação
profissional para trabalhar. Na mesma casa reside também um filho do idoso,
chamado Fulano de Tal. Ocorre que o mesmo possui 24 anos, é solteiro, está
desempregado e que faz uso demasiado de bebidas alcoólicas e de drogas
ilícitas.

Notamos que esse rapaz estava dormindo no sofá da sala, vimos uma garrafa
vazia de aguardente no chão e sua aparência estava deprimente.

 

“Oficina com instrumentais.”

 

Oficina prática de elaboração de relatório técnico social.

 



Decisão Familiar: a filha Fulana de Tal informou que já havia conversado
com todos os seus familiares a respeito da situação de seu genitor e que
não encontraram outra alternativa a não ser solicitar o acolhimento
institucional dele. Alegou que ela e o seu marido já aconselharam o seu
irmão de todas as formas para parar de beber e de usar drogas ilícitas.
Alegou que quando as coisas pioram, chamam a polícia, mas no outro dia
ele está de volta e logo voltam os problemas. Disse que teme pela saúde de
seu pai e que não quer que aconteça o pior com ele.

Decisão pessoal da pessoa idosa: conversamos com o Sr. Fulano de Tal a
respeito de eventual acolhimento institucional. Ele nos disse, emocionado
e muito triste, que não aguenta mais essa situação de sofrimento com o seu
filho. Alegou que já foi agredido verbalmente e também fisicamente por ele
e que tem muito medo dessa situação. Teme também por sua filha, seu
genro e suas netas. Demonstrou clara vontade de ser institucionalizado.

Orientações aos familiares: Na ocasião explicamos à Sra. Fulana de Tal
sobre o Protocolo de Acolhimento Institucional, sobre a legislação
pertinente e sobre o perfil de seu genitor. Informamos sobre o prazo
mínimo para podermos concluir o estudo social de seu pai, o laudo técnico
social e o parecer sobre o presente caso.

Parecer conclusivo e fundamentado: 

Ficou evidente, por meio das técnicas aplicadas ao presente caso que o
idoso Sr. Fulano de Tal é vítima de maus tratos por parte de seu filho que
reside sob o mesmo teto. Verificamos com a equipe de saúde municipal
que periodicamente propicia tratamento básico ao idoso, que jamais
constataram maus tratos no mesmo. Entretanto, a assistente social Sicrana
de Tal, da equipe do CREAS já ouviu diversos relatos de vizinhos do idoso,
alegando maus tratos ao mesmo
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Constatou-se também que as condições de habitabilidade do idoso não são
boas e que o mesmo está se sentindo inseguro e abalado emocionalmente.
Embora existam vínculos familiares consolidados, as condições são
desfavoráveis para a continuidade do idoso no seio familiar.

Considerando que o idoso em referência necessita de condições melhores
de habitabilidade, de alimentação mais saudável, de cuidados psicológicos,
de segurança física e emocional, devido ao seu estado de clara fragilidade.

Considerando que o idoso se encontra em nítido estado de vulnerabilidade
social e de risco pessoal e se enquadra no perfil de admissibilidade desta
entidade.

Considerando que os familiares que residem no mesmo teto com o idoso se
encontram em lastimável estado de pobreza;

Considerando que o idoso demonstrou com convicção, vontade pessoal em
ser institucionalizado.

Isto posto, após todas as constatações, averiguações, análises documentais,
consultas das normas regimentais institucionais e aplicação de todas as
técnicas de Serviço Social, opinamos pelo imediato ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL da pessoa idosa em referência.
Eis o nosso parecer.

Cidade/SP, 09 de abril de 2022.

____________________________________
Nome completo
Assistente Social – CRESS nº ........................
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Aspectos importantes dos procedimentos de acolhimento (antes e depois) de pessoa
idosa, no âmbito do SUAS.

Não é aconselhável que a ILPI realize demanda espontânea. O principal motivo é que, se
eventualmente a ILPI pleitear junto ao Município, aumento dos valores mensais de
repasses, a Secretaria Municipal de Assistência Social poderá realizar um levantamento
da origem do acolhimento de todas as pessoas idosas residentes na ILPI. E
provavelmente, o Município não irá considerar nas tratativas e negociações de valores
per capita, as pessoas idosas que foram acolhidas por iniciativa exclusiva da ILPI e que
não foram referenciadas no CREAS e nem foram cadastradas no Cad/SUAS.

A vontade da pessoa idosa (com lucidez parcial ou plena) sempre deverá prevalecer, ou
seja, ela tem direito de decidir se aceita a institucionalização ou não.

Dentro de sua área de atuação o assistente social da ILPI tem a liberdade e livre
convicção para expor o seu trabalho no caso concreto e a sua decisão no relatório
técnico social, não aceitando nenhuma interferência de quem quer que seja.

A ILPI precisa necessariamente possuir um protocolo específico e atualizado para esses
procedimentos, num documento apartado ou texto inserido no Regimento Interno. Caso
contrário, terá sérios problemas quando ocorrer a necessidade de vedação de
acolhimentos.

 

“Oficina com instrumentais.”

 

Oficina prática de elaboração de relatório técnico social.

 



O idoso, na ocasião de seu acolhimento institucional tinha mensalidades de
empréstimos consignados. Quando precisar de consulta médica particular, de
acompanhante hospitalar e precisar de medicamentos, o que fazer? Quem vai pagar?

Atenção: esse idoso está em situação de vulnerabilidade social, especialmente no
aspecto econômico. 

Não possui recursos financeiros. Depende completamente da ILPI para a sua
subsistência. Conforme consta no contrato de prestação de serviços (que deverá estar
em conformidade com o Estatuto do Idoso) não é obrigação legal e nem contratual da
ILPI pagar uma consulta médica particular para o idoso. Idem nem pagar um
acompanhante hospitalar durante observação clínica ou internação. Idem nem adquirir
medicamento, suplemento alimentar ou sonda enteral.

Todavia, como se trata de um idoso assistido pela ILPI, essas necessidades precisam ser
suprimidas. Então, pelo fato de que a ILPI também é uma OSC que não dispõe de
reservas financeiras para essas despesas extraordinárias, aconselhamos que a assistente
social elabore um ofício pessoal do idoso e envie à Secretaria Municipal de Saúde, com
cópia para a Secretaria Municipal de Assistência Social, a fim de que a Administração
Pública Municipal forneça ao idoso os medicamentos e demais insumos (se for o caso) e
agende com prioridade as consultas médicas que ele necessita, sob pena de ser
informado ao Ministério Público, para a tomada de medidas necessárias, extrajudiciais
ou judiciais. Fundamentação Legal para essas providências: Estatuto do Idoso, artigo 3º
e artigo 15, parágrafo 2º; Lei nº 8.080/1990 (Lei do SUS), artigo 2º.
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A ILPI se encontra no território estabelecido pelo SUS local;
A ILPI é a residência da pessoa idosa institucionalizada;
A pessoa idosa é sujeita de direitos;
A pessoa idosa institucionalizada não deve ficar fora do “radar” do SUS;
O fato de a pessoa idosa residir numa ILPI não afasta de forma alguma o direito de
receber tratamento de saúde e medicamentos do SUS (princípios da universalidade e
da integralidade do SUS).

Juntar no ofício do idoso (o ofício é pessoal), cópia de prescrições médicas e outros
documentos que acharem importantes para comprovar as necessidades do usuário, no
âmbito da Assistência Social (política resgatadora de direitos fundamentais da pessoa
idosa).

Como sugestão podem juntar também um relatório técnico social a ser elaborado pela
assistente social da ILPI.

Comentários.

Artigo 15 do Estatuto do Idoso:

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema
Único de Saúde –SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e
recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam
preferencialmente os idosos.

[...]

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente
conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural.

 

“Oficina com instrumentais.”

 

Causuística 1.

 



· Como é a demanda em seu município?
· O município solicita a totalidade de capacidade de atendimento na ocasião do  
 Chamamento Público?
· A ILPI em que você atua tem sobra de vagas?
·Esse detalhe é mencionado no Plano de Trabalho da ILPI?

Essas questões interessantes devem ser amplamente analisadas e refletidas entre todos os
atores que atuam na ILPI.

Vedações Legais – Acolhimento.

Decreto nº 9.921/2019

Artigo 19. Fica proibida a permanência em instituições asilares, de caráter social, de pessoas
idosas que tenham doenças que exijam assistência médica permanente ou assistência de
enfermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr em risco a sua vida ou a vida de
terceiros. (Grifos nossos).

Exceção: Artigo 20. Para implementar as condições estabelecidas no art. 19, as instituições
asilares poderão firmar contratos ou convênios com o sistema de saúde local.

Lei nº 10.216/2001 – Lei da Reforma Psiquiátrica

Parágrafo 3º do artigo 4º. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos
mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos
recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados
no parágrafo único do art. 2o. (Grifos nossos).

Exceção ao princípio da universalidade do SUAS: inciso XII, do artigo 6º da Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS) aprovado pela
Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que assim menciona: “XII – acesso à
assistência social a quem dela necessitar, sem discriminação social de qualquer natureza,
resguardando os critérios de elegibilidade dos diferentes benefícios e as especificidades
dos serviços, programas e projetos. ”
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Lembrando que ofício é uma modalidade de comunicação escrita que é
enviada a um órgão oficial (administração pública, secretarias,
autarquias, órgãos públicos e similares). A redação deve ser concisa,
fundamentada e objetiva. 

Deve ser inserida no cabeçalho a logomarca da instituição e
informações básicas como a razão social, endereço completo, CNPJ,
data de sua fundação, email, telefones e site. 

Na parte superior, lado esquerdo deve ser digitado o número
sequencial do ofício, por exemplo: Ofício nº 008/2022. Sempre digitar
qual o assunto tratado no ofício e se for o caso, escrever a referência do
ofício recebido pelo órgão oficial, anteriormente.

Apresentamos aqui alguns exemplos.
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LAR DOS IDOSOS DE SÃO PAULO 
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)

Fundado em 20 de abril de 1950 - CNPJ: 01.002.003/0001-10
Rua Costa Rica, 200, Jardim Fronteira, São Paulo/SP – CEP 12300-100 Fone: (11) 4010-

5060 – Email: larsp@hotmail.com

 Ofício 005/2022

São Paulo/SP, 15 de março de 2022. 

Ministério Público do Estado de São Paulo 
Promotoria de Justiça – Defesa dos Direitos do Idoso 
Comarca de São Paulo/SP 

Ilustríssimo Sr. Dr. Promotor de Justiça: 

Assunto: Caso de violação dos direitos garantidos a idosa incapaz 

O LAR DE IDOSOS DE SÃO PAULO, associação de direito privado, beneficente, sem fins
lucrativos, com a natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI,
prestadora de serviços de atendimento na área da Assistência Social, integrante da Rede
Privada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inscrito no CNPJ sob o nº
01.002.003/0001-10, com sede na Rua Costa, Rica, 200, Jardim Fronteira, São Paulo/SP,
CEP 12300-100, por meio de seu presidente João Carlos do Nascimento, portador do RG
nº 10.111.222-33 SSP/SP e do CPF nº 001.002.003-44, vem por meio deste DENUNCIAR
a Vossa Senhoria uma situação de violação aos direitos reconhecidos e garantidos ao
idoso pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), nos termos do
artigo 6º do referido diploma legal, como segue abaixo:
 
A SRA. LUZIA GOMES DA SILVA, nascida em 13 de julho de 1945, está acolhida
institucionalmente nesta Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) desde o
dia 22 de agosto de 2019; 
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a) A curadora da idosa atendida é a Sra. Silvia de Castro Queiroz, desde 2018, pelo fato da
idosa ser pessoa curatelada, por meio de sentença judicial em ação de curatela; 

b) Ocorre que desde o mês de janeiro de 2022 não constam em nossos registros, sequer
uma visita da curadora à idosa assistida, tendo como reflexo o rompimento temporário
do vínculo familiar da idosa; 

c) A curadora está na posse do cartão de benefício da idosa curatelada, desde agosto de
2021. Dessa forma a curadora está lesando a entidade e a própria idosa acolhida. Desde
então esta instituição não recebe a participação no custeio da entidade no patamar de
70% (setenta por cento) do benefício previdenciário da idosa e nem a idosa tem à sua
disposição os 30% (trinta por cento) que possui direito; 

d) Qualifica-se essa atitude da curadora como crime de abandono material à idosa
curatelada, além de que não está cumprindo suas obrigações legais de curadora nomeada
pelo Juízo, constituindo-se tais atitudes em violação mencionada no artigo 43 do
Estatuto do Idoso: 
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Art. 43. As medidas de proteção ao idoso são aplicáveis
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem

ameaçados ou violados: 
 

I – por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II – por falta, omissão ou abuso da família, curador ou

entidade de atendimento; 
III – em razão de sua condição pessoal. (grifo nosso). 

 
 

Presume-se pelo seu comportamento que a curadora está dando outro destino aos
valores que pertencem à idosa institucionalizada, constituindo-se tal fato como ato ilícito
e lesivo à dignidade humana da idosa em referência, além de se constituir desvio de
finalidade do instituto jurídico da curatela. 



Cumpre destacar também que por diversas vezes esta instituição fez ligações no celular
da curadora (99191-9292), porém, a curadora se nega a atender. Outras tentativas foram
realizadas por esta entidade, tais como: 

A curadora foi devidamente notificada por escrito para comparecer na entidade até o dia
1º de março de 2022, conforme cópia da notificação enviada pelo correio com aviso de
recebimento (AR). Porém, não compareceu e nem tampouco deu alguma satisfação. 

Nossa assistente social realizou visita na residência da curadora em 08 de abril de 2022
(Rua México, 110, Jardim Planalto, São Paulo/SP). Entretanto, a curadora não se
encontrava na casa. Na ocasião foi dado recado à vizinha. Também não tivemos nenhum
retorno. 

Fizemos contato com algumas sobrinhas da idosa assistida, mesmo assim a curadora não
compareceu à entidade. Realizamos nova visita domiciliar na casa da curadora em 12 de
abril de 2022. Na oportunidade estava na casa somente o filho da curadora, chamado
Rodrigo. A assistente social visitadora deixou recado com esse rapaz. Mesmo assim a
curadora manteve-se inerte

Diante de tal situação, solicitamos as devidas providências de Vossa Senhora no sentido
de notificar a curadora a comparecer pessoalmente diante do Ilustre Promotor de Justiça,
a fim de que sejam aplicadas à curadora as sanções regulamentares dispostas no Capítulo
V do Estatuto do Idoso. 

Entendemos também que pela gravidade do ilícito cometido pela curadora, deve o Juízo
competente, revogar o Mandato Judicial de Curatela concedido à Sra. Silvia, pelo mau
desempenho de suas atribuições como curadora, nos aspectos jurídico, social e humano,
tendo em vista o prejuízo material que vem causando à idosa e à esta entidade asilar, de
forma injusta e reprovável. 
Sem mais para o momento, expressamos nossos votos de elevada estima e de apreço. 

Atenciosamente. 

João Carlos do Nascimento
Presidente

RG nº 8.999.000-1 SSP/SP
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Ministério Público do Estado de São Paulo 
Promotoria Pública de Defesa dos Direitos do Idoso 
Ilustríssimo Promotor de Justiça responsável 
Fórum Cível da Comarca de São Paulo/SP 
Largo São Bento, 20, Centro, São Paulo/SP.

 
 

LAR DOS IDOSOS DE SÃO PAULO 
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI)

Fundado em 20 de abril de 1950 - CNPJ: 01.002.003/0001-10
Rua Costa Rica, 200, Jardim Fronteira, São Paulo/SP – CEP 12300-100 Fone: (11) 4010-

5060 – Email: larsp@hotmail.com

 Ofício 016/2022 

São Paulo/SP, 25 de março de 2022. 

Ilma. Sra. Dra. Promotora de Justiça:

Assunto: desestabilidade financeira na ILPI por falta de recebimento de subvenção do
Município de São Paulo e falta de avanço nas negociações antes da celebração do Termo
de Colaboração

O LAR DE IDOSOS DE SÃO PAULO, associação de direito privado, beneficente, sem fins
lucrativos, com a natureza de Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI,
prestadora de serviços de atendimento na área da Assistência Social, integrante da Rede
Privada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), inscrito no CNPJ sob o nº
01.002.003/0001-10, com sede na Rua Costa, Rica, 200, Jardim Fronteira, São Paulo/SP,
CEP 12300-100, por meio de seu presidente João Carlos do Nascimento, portador do RG
nº 10.111.222-33 SSP/SP e do CPF nº 001.002.003-44, vem respeitosamente manifestar-se
a Vossa Senhoria nos termos seguintes:
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Cumpre ressaltar que a Diretoria desta instituição está preocupada e bastante
apreensiva pelo fato de que o Município de São Paulo não está repassando os valores
mensais a título de subvenção social a esta ILPI. 

A documentação exigida pelo Edital de Credenciamento (nos termos da Lei nº
13.019/2014) já foi apresentada ao Município, porém ainda não celebramos o Termo de
Colaboração porque há impasse quanto ao valor mensal que o Município deve repassar
à esta entidade pela prestação de serviços de proteção social especial de alta
complexidade. Atuamos em defesa dos direitos humanos inerentes às pessoas idosas
vulneráveis e dependentes da assistência social integral. Já foram realizadas várias
reuniões, porém, o impasse prevalece.

Como Vossa Senhoria poderá observar no anexo “Relatório da Situação Financeira e
Operacional” desta instituição, o percentual de receitas privadas é bem maior em
relação ao percentual de receitas públicas. Sendo que o Município de São Paulo não
aceita repassar valores mais dignos e justos.

Com os valores anunciados pelo Município teremos sérias dificuldades para o
cumprimento de nossas obrigações fiscais, sociais, trabalhistas, bem como obrigações
com fornecedores e prestadores de serviços. Isso sem falar das despesas de manutenção
predial que não são poucas.

Diante dessa crítica situação, solicitamos a imprescindível intervenção de Vossa
Senhoria, pelo fato de que a falta de recursos públicos municipais prejudica a
continuidade de nossos serviços socioassistenciais prestados aos idosos acolhidos.
Sendo que as Políticas Públicas de Proteção Social Especial de Alta Complexidade não
podem sofrer descontinuidade por omissão da administração pública.

Por essas razões solicitamos a Vossa Senhoria o agendamento de uma reunião no maior
breve tempo, para esclarecermos melhor a situação. Dessa forma, Vossa Senhoria
poderia avaliar se não seria mais viável instaurar um Procedimento Preparatório de
Inquérito Civil para apurar a omissão do Município de São Paulo no que diz respeito ao
cofinanciamento dos serviços e programas prestados por esta instituição. É caso de
ordem pública e de relevante interesse social!
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Concluindo, contamos com a habitual atenção de Vossa Senhoria e expressamos nossos
votos de apreço e consideração.

João Carlos do Nascimento 
Presidente

Ilma. Sra. Dra. ....................................
DD. Promotora de Justiça
Ministério Público do Estado de São Paulo
Promotoria de Justiça da Comarca de São Paulo/SP
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5º PAINEL

CURATELA DE

PESSOAS IDOSAS



Diagnóstico médico das pessoas idosas institucionalizadas.

É recomendável que cada pessoa idosa interna seja examinada por um médico psiquiatra
ou neurologista, a fim de que seja emitido um Laudo Médico para constatar a situação
cognitiva e clínica da pessoa idosa assistida. Aconselhamos que, ao menos uma vez ao
ano esse expediente seja realizado.

Desse modo, a Instituição terá o perfil real da situação cognitiva de cada pessoa idosa
residente. Constatando-se no exame, que a pessoa idosa não possui mais as suas
faculdades mentais e não consegue realizar atividades de vida diária é recomendável que
a ILPI ingresse com ação de curatela com pedido de curatela provisória com tutela de
urgência.

 
Parte de um Laudo Médico (exemplo hipotético).

Atesto que o Sr. ....... foi clinicamente avaliado na presente data sendo submetido a uma
Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (anexo) e ao Mini Exame do Estado Mental
(pontuação 15, anexo). Ao exame do psiquismo apresenta consciência vígil, orientação
autopsíquica preservada, orientação alopsíquica pouco prejudicada, discurso pouco
elaborado. Apresenta sequelas motoras de acidente vascular encefálico, com limitações
de motricidade, comprometimento das atividades de vida diária e necessidade de auxílio
nos cuidados de higiene pessoal. Diante do exposto, concluo que o examinado apresenta
quadro demencial (CID-10 F03) com prejuízo das funções cognitivas. ”

Legitimidade processual do representante legal da ILPI:
 
Código de Processo Civil.
Art. 747. A interdição pode ser promovida:
I - pelo cônjuge ou companheiro;
II - pelos parentes ou tutores;
III - pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando;
IV - pelo Ministério Público.
Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que
acompanhe a petição inicial. (nossos grifos).
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Influência da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) nos
Procedimentos de Curatela.

Esse diploma legal volta os olhos para a pessoa humana. De modo diferente do
tratamento do Código Civil que considera o indivíduo/contratante; o patrimônio e as
atividades negociais.
A partir do referido estatuto a incapacidade civil relativa fundamenta-se no aspecto
volitivo, ou seja, deve-se considerar a pessoa, em razão da situação em que se encontra.
Artigo 4º do Código Civil: 

Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (Redação
dada pela Lei 13.146/2015, em vigência):

I - Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos;
III - Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua
vontade;
IV - Os pródigos.

Com relação à curatela o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
reconhece que o indivíduo com deficiência, quando necessário, deverá ser submetido à
curatela (Art. 84, § 1º), deduzindo que a inclusão deve ser analisada caso a caso, de
acordo com as particularidades de cada indivíduo. Neste contexto, para fins de
incapacidade, não mais se observa as características da pessoa em si, mas se ela pode ou
não manifestar sua vontade, de forma livre, consciente e esclarecida.

Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua
capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a
lei.
[...]
§ 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva
extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará
o menor tempo possível.
[...]
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Com relação à sentença que irá fixar os limites da curatela, o art. 1.771 do Código Civil de
2002, anteriormente previa que “antes de pronunciar-se acerca da interdição, o juiz,
assistido por especialistas, examinará pessoalmente o arguido de incapacidade”. Após a
instituição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
denominado também de Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) o artigo passou a ter a
seguinte redação: "antes de se pronunciar acerca dos termos da curatela, o juiz, que
deverá ser assistido por equipe multidisciplinar, entrevistará pessoalmente o
interditando”. Esta menção da equipe multidisciplinar fora muito elogiada por juristas
conceituados.

Vejamos o que ensina [1]ALBUQUERQUE: “O fato do Código de Processo Civil prever a
equipe multiprofissional é um significativo avanço, pois a avaliação da capacidade
mental não tem natureza médica, mas sim, interdisciplinar. ”

A pessoa idosa (requerida no processo judicial) será intimada para, em dia designado,
comparecer perante o juiz, que o entrevistará minunciosamente acerca de sua vida,
negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e sobre o que mais
lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos
da vida civil, devendo ser reduzidas a termo as perguntas e respostas.

Constatada a incapacidade do indivíduo, este estará sujeito à medida protetiva de
curatela que poderá ser parcial ou total, conforme dispõe o art. 755, § 3º, Código de
Processo Civil, o magistrado fixará “os limites da curatela e, não sendo total a interdição,
os atos que o interdito poderá praticar autonomamente” considerando o grau de
comprometimento das capacidades mentais do mesmo, logo ponderando as
circunstâncias do caso concreto, a ser analisado através de perícia.

Art. 85. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza
patrimonial e negocial.
§ 1º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.
§ 2º A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e
motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado.
§ 3º No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz
deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou
comunitária com o curatelado.
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[1] ALBUQUERQUE, Aline. Capacidade jurídica e direitos humanos – 2. Ed. –
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021, p. 225



Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da
pessoa com deficiência.

Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa
com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público,
de oficio ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o
qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil.

As pessoas portadoras de transtornos mentais hoje se inserem no grupo dos “novos
sujeitos de direito”, não apenas pela proeminência dos direitos fundamentais
individuais e sociais que garantem o direito à diferença, mas sobremaneira após a
promulgação da Lei nº 10.216/01, que redirecionou o modelo brasileiro de saúde mental.
Luciana Barbosa Musse menciona dentre as estratégias de libertação e emancipação dos
sujeitos a confecção do projeto terapêutico individual – atendendo as especificidades
de cada pessoa -, hábil a limitar o peso da curatela, como forma de se evitar o
empoderamento e o processo de coisificação a que são submetidos. De fato, a interdição
civil total pode condenar a pessoa a viver a margem da sociedade, pois decreta a morte
civil, impossibilitando-a, ilustrativamente, de votar e trabalhar, gerando novo estigma e
exclusão. [1](ROSENVALD, 2013)

Os serviços jurídicos (elaboração da petição inicial, preparação de documentos,
produção de provas, petições intermediárias, acompanhamento do processo judicial,
formulação de quesitos para a perícia médica, manifestações, etc) poderão ser prestados
pela Defensoria Pública, pela Assistência Judicial Gratuita (Convênio OAB/Defensoria
Pública) ou por meio de advogado contratado. 

A autora da ação judicial será a pessoa jurídica da ILPI. Deverão ser juntados na petição
inicial, diversos documentos institucionais, o Laudo Médico, cópia do contrato de
prestação de serviços e comprovante de recebimento de benefício previdenciário ou
social da pessoa idosa a ser curatelada.
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[1] ROSENVALD, Nelson. Curatela. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.) Tratado de Direito das
Famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015, p. 744.
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FORTALECIMENTO

DE VÍNCULOS

FAMILIARES



Temos constatado que a fragilidade dos vínculos familiares das pessoas idosas tem
aumentado de forma considerável nas últimas décadas. Os impactos causados pelas
transformações de natureza demográfica e socioeconômica na população refletem
diretamente sobre o trato com a pessoa idosa e seus direitos.

Segundo diversos especialistas, embora a família e os amigos sejam as principais
fontes de cuidados para as pessoas idosas, é justamente a falta de suporte familiar a
maior causa das institucionalizações.

Ações preventivas do CRAS e do CREAS.

Infelizmente há casos em que familiares das pessoas idosas tentam se livrar de suas
responsabilidades legais e morais no que diz respeito aos cuidados que devem
dispensar ao seu ente querido longevo. 

Muitas vezes esses familiares procuram o CRAS ou o CREAS para solicitar a
institucionalização. Entretanto, em algumas ocasiões essas tentativas são frustradas,
em virtude da atuação em conjunto dos profissionais das equipes de referências da
ILPI e do CRAS ou do CREAS.

Lei nº 8.842/1994 – Lei da Política Nacional do Idoso.

Art. 4º, inciso III – priorização do atendimento ao idoso através de suas próprias
famílias, em detrimento do atendimento asilar, à exceção dos idosos que não possuam
condições que garantam sua própria sobrevivência.

Experiências estimuladoras.

É primordial a participação de representantes de uma ILPI na composição do
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para a mobilização em defesa do
fortalecimento dos vínculos familiares, em casos possíveis. São verdadeiras ações
concretas de defesa da essência do Estatuto do Idoso e da Lei da Política Nacional do
Idoso.

O “aparelhamento” que tem auxiliado muito e propiciado ótimos resultados para o
fortalecimento de vínculos familiares é o Centro-Dia. Esses serviços de assistência
social estão ajudando bastante em diversos fatores positivos, tais como: sociabilidade;
atividades ocupacionais; prevenção à depressão; autoestima; dentre outros.

 

“Fortalecimento de vínculos Familiares.”



A ILPI deve mencionar em seu Regimento Interno o dever dos familiares em relação às
visitas à pessoa idosa abrigada e também o recebimento de visita do idoso nas casas dos
familiares.
Interessante citar que algumas ILPIs levam as pessoas idosas nas casas de seus familiares,
na zona rural, em finais de semana ou em feriados.

Havendo a constatação de negligência dos familiares, a assistente social poderá informar
a Defensoria Pública ou o Ministério Público, relatando as constantes ausências ou até
mesmo o abandono dos familiares. Nesse sentido, recomendamos que o assistente social
da entidade mantenha em dia o registro de visitas no banco de dados da instituição.

Segundo [1]CARVALHO e IAMAMOTO: “O Assistente Social não é um profissional
“neutro”. Sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças sociais da
sociedade capitalista – relações essas que são contraditórias. Assim, é fundamental que o
profissional tenha um posicionamento político frente às questões que aparecem na
realidade social, para que possa ter clareza de qual é a direção social da sua prática. Isso
implica assumir valores ético-morais que sustentam a sua prática – valores esses que
estão expressos no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais (Resolução CFAS
nº 273/93), e que assumem claramente uma postura profissional de articular. ”

[1] CARVALHO, Raul de & IAMAMOTO, Marilda. Relações sociais e serviço social no
Brasil: esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 17. ed. São Paulo: Cortez,
2005.

 

“Fortalecimento de vínculos Familiares.”



7º PAINEL

O PROTAGONISMO

DO ASSISTENTE

SOCIAL DA ILPI

JUNTO AO SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE

(SUS)



 

“O protagonismo do assistente social da ILPI junto ao

Sistema Único de Saúde (SUS).”

 

O Serviço Social da ILPI como
instrumento intransigente de defesa dos

direitos humanos da pessoa idosa
assistida, no âmbito do SUS.

 



Lei nº 8.080/1990 (Lei do SUS). Artigo 7º (princípios da lei):

I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;
II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso
em todos os níveis de complexidade do sistema;
IV – igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie;

Artigo 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I – a execução de ações:
[...]
d) De assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.

Acompanhante hospitalar.

A respeito de exigência do hospital de que a ILPI deve providenciar um
acompanhante, não existe previsão legal!

A pessoa idosa tem direito a ter um acompanhante (art. 16, Estatuto do Idoso).

Sugestão: inserir no Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa
Idosa, observações a respeito desse assunto.

O referido plano é um documento que deve fazer parte do Acervo Documental
Institucional de uma ILPI. Exigido pela Vigilância Sanitária, por meio da Resolução de
Diretoria Colegiada – RDC nº 502, de 27 de maio de 2021.

 

“O protagonismo do assistente social da ILPI junto ao

Sistema Único de Saúde (SUS).”



Art. 36. A Instituição deve elaborar, a cada 2 (dois) anos, um Plano de Atenção Integral à
Saúde dos residentes, em articulação com o gestor local de saúde.

Art. 37. O Plano de Atenção à Saúde deve contar com as seguintes características:
I – ser compatível com os princípios da universalização, equidade e integralidade;
II – indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente, em todos os níveis de
atenção, sejam eles públicos ou privados, bem como referências, caso se faça necessário;
III – prever a atenção integral à saúde do idoso, abordando os aspectos de promoção,
proteção e prevenção; e
IV – conter informações acerca das patologias incidentes e prevalentes nos residentes.

Art. 38. A instituição deve avaliar anualmente a implantação e efetividade das ações
previstas no plano, considerando, no mínimo, os critérios de acesso, resolutividade e
humanização.

Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa.

Documento imprescindível para que a ILPI possa requerer inscrição no Conselho
Municipal de Saúde, caso planeje postular repasse de recursos financeiros públicos
provenientes da Saúde Pública Municipal (Termo de Colaboração/Fomento).

Define as responsabilidades da ILPI e da Saúde Pública Municipal (Rede do SUS) nos
fluxos de atendimentos às pessoas idosas institucionalizadas;

Impulsiona a articulação entre as equipes de referência da ILPI e da Secretaria Municipal
de Saúde (SMS), na prestação, padronização e sistematização da saúde para as pessoas
idosas assistidas;

Indica os recursos de saúde (aparelhamento/estrutura) disponíveis para cada pessoa
idosa interna, tendo em vista os princípios da universalidade, equidade e integralidade;

Estabelece e reforça que os familiares da pessoa idosa assistida (quando existirem) são
responsáveis por providenciarem acompanhante nas ocasiões de atendimentos clínicos,
observações médicas e internações na rede hospitalar privada e/ou pública;

 

“O protagonismo do assistente social da ILPI junto ao

Sistema Único de Saúde (SUS).”



    Artigo 20. Para implementar as condições estabelecidas no art. 19, as instituições
asilares poderão firmar contratos ou convênios com o sistema de saúde local.
    Fundamento Legal: Decreto nº 9.921, de 18 de julho de 2019.

Estabelece e reforça que toda a pessoa idosa abrigada é sujeita de direitos
constitucionais, fundamentais e humanos e que possui prioridade legal para receber
serviços de saúde, de maneira digna, não importando se reside numa ILPI pública sem
fins lucrativos; privada sem fins lucrativos ou com fins lucrativos!

Exceção às vedações de acolhimento institucional!

Dado interessante!

O Ministério da Saúde, por meio da Resolução nº
2.528/2006, que aprova a Política Nacional de Saúde da

Pessoa Idosa, reconhece a fragilidade do idoso
institucionalizado, in verbis:

Considera-se idoso frágil ou em situação de fragilidade aquele que: vive em ILPI,
encontra-se acamado, esteve hospitalizado recentemente por qualquer razão,
apresente doenças sabidamente causadoras de incapacidade funcional – acidente
vascular encefálico, síndromes demenciais e outras doenças neurodegenerativas,
etilismo, neoplasia terminal, amputações de membros –, encontra-se com pelo menos
uma incapacidade funcional básica, ou viva situações de violência doméstica. Por
critério etário, a literatura estabelece que também é frágil o idoso com 75 anos ou mais
de idade. Outros critérios poderão ser acrescidos ou modificados de acordo com as
realidades locais.

 

Plano de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa.



A efetividade da Lei da Política Nacional do Idoso (Lei nº
8.842/1994) ainda é um sonho!

Art. 10. Na implementação da política nacional do idoso, são
competências dos órgãos e entidades públicos:

 II - na área de saúde:
       a) garantir ao idoso a assistência à saúde, nos diversos níveis de
atendimento do Sistema Único de Saúde;
       b) prevenir, promover, proteger e recuperar a saúde do idoso,
mediante programas e medidas profiláticas;
       c) adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições
geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do Sistema Único
de Saúde;
       d) elaborar normas de serviços geriátricos hospitalares;
       e) desenvolver formas de cooperação entre as Secretarias de Saúde
dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios e entre os Centros de
Referência em Geriatria e Gerontologia para treinamento de equipes
interprofissionais;
       f) incluir a Geriatria como especialidade clínica, para efeito de
concursos públicos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais;
       g) realizar estudos para detectar o caráter epidemiológico de
determinadas doenças do idoso, com vistas a prevenção, tratamento e
reabilitação; e
       h) criar serviços alternativos de saúde para o idoso.

 

Política Nacional do Idoso



8º PAINEL

ATRIBUIÇÕES DO

REPRESENTANTE

LEGAL; DO

ADMINISTRADOR E

DO COORDENADOR

DA ILPI



Representante legal

 

“Atribuições do representante legal; do administrador e do

coordenador da ILPI.”

 

Presidente = associado voluntário, eleito e empossado pela assembleia
geral. 
Em caso de vacância (falecimento, afastamento, renúncia, intervenção
extrajudicial ou judicial, destituição ou exclusão) do encargo, outro membro
da Diretoria assume a presidência, com autorização da assembleia geral.
Administrador provisório nomeado pelo Poder Judiciário.

Representante Legal – algumas atribuições.

Representar legalmente a associação ativa e passivamente, nos âmbitos
extrajudicial e judicial.
Convocar e presidir reuniões ordinárias ou extraordinárias e assembleias;

Assinar documentos financeiros em conjunto com o Tesoureiro;

Realizar atos de gestão observando sempre as finalidades estatutárias;

Cooperar para que haja transparência na gestão da instituição, em especial,
no cumprimento de solicitações do Conselho Fiscal.



Administrador

 

“Atribuições do representante legal; do administrador e do

coordenador da ILPI.”

 

Funcionário remunerado, interessante que possua formação superior em
administração ou em contabilidade.
Exerce função estratégica de confiança da Diretoria, na administração da ILPI.

Administrador – algumas atribuições.

Responsável pela gestão financeira que envolve requisições de materiais,
produtos e serviços; cotações de preços; compras; contratações; contas a receber;
contas a pagar; fluxo de caixa; demonstrativos de receitas e despesas; conciliações
bancárias; gestão financeira de contribuições das pessoas idosas residentes;
previsões orçamentárias; prestações de contas de utilização de recursos
financeiros públicos; etc.

Responsável pela gestão de recursos humanos que envolve apontamentos para
folha de pagamento; fiscalização de desempenho e produção no trabalho;
aplicação de medidas disciplinares (advertência escrita, suspensão e demissão por
justa causa); controle de escalas de serviço; alterações de funções e jornadas de
trabalho; observação de acordo coletivo ou dissídio; supervisão nos processos de
recrutamento, seleção e contratação de funcionários, etc.

Responsável pela gestão de assuntos estratégicos que envolve captação de
recursos; logística (estoques, materiais e transporte); relações institucionais com
advogados; agentes públicos; auditores; autoridades sanitárias; autoridades em
geral; contadores; dirigentes; doadores; familiares de pessoas idosas; fiscais;
jornalistas; funcionários; parlamentares; promotores de justiça; publicitários;
secretários municipais e voluntários.



Coordenador

 

“Atribuições do representante legal; do administrador e do

coordenador da ILPI.”

 

Funcionário remunerado, interessante que possua formação superior em
administração, gerontologia ou em serviço social. Exerce função estratégica de
confiança da Diretoria, na coordenação operacional da ILPI.

Coordenador – algumas atribuições.

Responsável pelas seguintes ações: 
Coordenar o planejamento, a organização e a execução dos serviços ofertados às
pessoas idosas institucionalizadas;

Supervisão de todos os setores e funcionários da instituição;

Auxiliar na elaboração de Planos de Trabalho e de Relatórios de Atividades;

Buscar sempre, formas de implantação de melhorias nos serviços prestados pela
entidade;

Promover reuniões com os profissionais da equipe de referência e com os
membros da Diretoria;

Em conjunto com o assistente social, articular com a equipe do CRAS ou CREAS
para assegurar a complementaridade entre os dois serviços;

Em conjunto com o assistente social, articular com os atores da Rede do SUAS, do
Sistema de Garantia e de Direitos da Pessoa Idosa, com o Conselho Municipal de
Assistência Social e com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa;



Em conjunto com o assistente social, participar da elaboração de fluxos
intersetoriais relacionados à atuação dos serviços em rede;

Contribuir com a equipe de referência na construção e no aperfeiçoamento dos
protocolos de serviços;

Participar da organização dos processos de educação permanente da equipe de
referência e dos demais funcionários da ILPI;

Prestar suporte na organização dos registros de informações produzidas no
âmbito dos serviços;

Realizar reuniões para avaliação das ações e dos resultados alcançados;

Organizar relatórios de gestão de informações sobre os serviços, a serem
enviados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Coordenador

 

“Atribuições do representante legal; do administrador e do

coordenador da ILPI.”

 



Invasões de atribuições entre profissionais da equipe de referência.

Prováveis causas:
a) Falta de organograma na instituição;
b) Falta de definição de competências;
c) Administração “amadora”;
d) Ausência de aplicação de medidas disciplinares.

Ingerências da Diretoria junto à equipe de referência.

Prováveis causas:
a) Diretoria sem nenhuma assessoria jurídica;
b) Seguimento de velhos vícios de gestão;
c) Desconhecimento do Estatuto Social, Regimento Interno e Protocolos.

 
Conflitos comuns que acontecem na rotina institucional.

 

“Atribuições do representante legal; do administrador e do

coordenador da ILPI.”

 



9º PAINEL

A CONTRIBUIÇÃO

MENSAL  DA

PESSOA IDOSA

ACOLHIDA



Legalidade

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 

 

A regra jurídica da Assistência Social no Brasil dispõe que não será exigida do
usuário dos serviços socioassistenciais nenhuma espécie de contrapartida pelos
serviços prestados. Ou seja, as organizações sociais civis não poderão cobrar de
seus usuários os serviços prestados no âmbito do SUAS (art. 194, inciso I e art.
203, inciso I, Constituição Federal de 1988 - princípio da universalidade e
princípio da gratuidade).

A exceção a essa regra favorece as ILPIs, conforme dispõe o artigo 35, § 2º da Lei
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso).

"Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou

casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação

de serviços com a pessoa idosa acolhida.

§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é

facultada a cobrança de participação do idoso no custeio

da entidade.

§ 2o O Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho

Municipal da Assistência Social estabelecerá a forma

de participação prevista no § 1o, que não poderá exceder

a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício

previdenciário ou de assistência social percebido pelo

idoso.

§ 3o Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu

representante legal firmar o contrato a que se refere o

caput deste artigo." (grifos nossos).

Situação 2 

Idoso Civilmente

Capaz Lucidez

Parcial

Situação 3 

Idoso Civilmente

Incapaz

Interditado

Situação 2 

Idoso Civilmente

Capaz Lucidez

Plena



Coordenador

Procedimentos:

Em modo geral, encontramos nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),
03 (três) situações quanto ao estado psíquico das pessoas idosas residentes:

Na situação 1 – Pessoa Idosa Civilmente Capaz com Lucidez Plena: por questões de
segurança, algumas ILPIs têm por costume, guardar e conservar o cartão bancário da
pessoa idosa abrigada, em área reservada na administração. 

Quanto à importância relativa aos 70% (setenta por cento) à título de participação
(contribuição) da pessoa idosa abrigada, no custeio da entidade, esse montante deverá ser
entregue na administração da instituição, quando ocorrer o saque em caixa eletrônico.
Sendo que esse valor entra no caixa da entidade e é contabilizado como receita, em conta
contábil que poderia ser denominada “Contribuições das Pessoas Idosas Assistidas”.

Quando eventualmente houver necessidade de aquisição de itens necessários para a
pessoa idosa assistida, que não são de obrigatoriedade de fornecimento pela ILPI
(despesas extraordinárias), poderão ser pagas com o cartão bancário da pessoa idosa
acolhida. Exemplo: o médico prescreve medicamentos para o assistido para uso imediato.
Constata-se a falta desses medicamentos no SUS ou então esses medicamentos não fazem
parte da listagem do SUS. Então para que o assistido não venha sofrer problemas de
saúde, um funcionário ou o tesoureiro realiza a compra dos medicamentos. Porém,
deverá ser emitida uma autorização de saque com justificativa e assinatura do próprio
assistido ou do administrador da ILPI (conforme cada caso), com os seguintes cuidados a
serem tomados. O valor dessa compra deverá ser lançado numa planilha de controle de
movimentação financeira da conta poupança do assistido. E uma cópia do cupom fiscal
com o CPF do assistido e da prescrição médica deverá ser digitalizada no sistema
informatizado da ILPI.

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 



Coordenador
    Compra de objetos solicitados pela pessoa idosa assistida (se estiver lúcida);
    Compra de fraldas geriátricas;
     Compra de cigarros;
     Compra de calçados;
     Compra de roupas;
     Compra de cosméticos;
     Compra de livros ou revistas;
     Consultas médicas de natureza particular;
     Despesas com cabeleireiro ou manicure;
     Cirurgias;
     Exames clínicos;
     Pagamento de acompanhantes em internação hospitalar.

A seguir descrevemos as despesas adicionais que podem ser realizadas com os valores
disponíveis de cada pessoa idosa institucionalizada (do montante dos 30%):

Na situação 2 – Pessoa Idosa Civilmente Capaz com Lucidez Parcial: por questões de
segurança, algumas ILPIs têm por costume, guardar e conservar o cartão bancário da
pessoa idosa abrigada, em área reservada na administração. 

Na ocasião do saque de seu benefício, um funcionário devidamente autorizado ou o
tesoureiro, realiza o saque na agência bancária, por questões de segurança. Após, essa
providência o funcionário ou o tesoureiro repassa à administração da ILPI a importância
relativa aos 70% (setenta por cento) à título de participação do assistido no custeio da
entidade. Sendo que esse valor entra no caixa da instituição como receita, em conta
contábil que poderia ser denominada “Contribuições das Pessoas Idosas Assistidas”.

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 



Coordenador

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 

A parte do assistido que é o montante dos 30% (trinta por cento) deve permanecer na
conta poupança individual do mesmo, por questões de segurança. Exceto se o assistido
quiser sacar todo o valor.

Quando eventualmente houver necessidade de saque a pedido do próprio assistido, um
funcionário ou o tesoureiro deverá sacar na agência bancária. Nesse caso, deverá ser
emitida uma autorização de saque com justificativa e assinatura do assistido.

Quando eventualmente houver necessidade de aquisição de itens necessários para o
assistido, que não são de obrigatoriedade de fornecimento pela ILPI (despesas
adicionais), podem ser realizadas as aquisições com o cartão bancário do mesmo. 

Porém, deverá ser emitida uma autorização de saque com justificativa e assinatura do
próprio assistido ou do administrador da ILPI (conforme cada caso), com os seguintes
cuidados a serem tomados. Exemplo: O assistido deseja comprar um relógio. Se o idoso
estiver em condições de se locomover, poderá ele mesmo comprar o relógio na loja,
com o acompanhamento de um funcionário ou do tesoureiro. Nesse caso, o valor dessa
compra deverá ser lançado numa planilha de controle de movimentação financeira da
conta poupança do assistido. E uma cópia do cupom fiscal com o CPF do mesmo deverá
ser digitalizada no sistema informatizado da ILPI.

Na situação 3 – Idoso Civilmente Incapaz e Curatelado: por questões de segurança,
algumas ILPIs têm por costume, guardar e conservar o cartão bancário da pessoa idosa
abrigada, em área reservada na administração. Por sentença judicial, um curador é
nomeado pelo Juízo competente. Sendo que o Código de Processo Civil dispõe que o
representante legal da ILPI poderá ser nomeado curador.

Na ocasião do saque de seu benefício, o próprio curador (se for o representante legal da
ILPI) ou um funcionário devidamente autorizado ou o tesoureiro, realiza o saque na
agência bancária, por questões de segurança. Após, essa providência o funcionário ou o
tesoureiro repassa à administração da ILPI a importância relativa aos 70% (setenta por
cento) à título de participação do assistido no custeio da entidade. Sendo que esse valor
entra no caixa da entidade e é contabilizado como receita, em conta contábil que
poderia ser denominada “Contribuições das Pessoas Idosas Assistidas”.



Coordenador

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 

A parte do assistido que é o montante dos 30% (trinta por cento) deve permanecer na
conta poupança individual do mesmo, por questões de segurança.

Quando eventualmente houver necessidade de saque a pedido do curador do assistido,
um funcionário devidamente autorizado ou o tesoureiro deverá sacar na agência
bancária. Nesse caso, deverá ser emitida uma requisição de saque com justificativa e
assinatura do curador do idoso abrigado.

Quando eventualmente houver necessidade de aquisição de itens necessários para o
assistido curatelado, que não são de obrigatoriedade de fornecimento pela ILPI
(despesas adicionais), podem ser realizadas as respectivas aquisições com o cartão
bancário do assistido. Porém, deverá ser emitida uma autorização de saque com
justificativa e assinatura do curador do idoso, com os seguintes cuidados a serem
tomados. Exemplo: O médico responsável por realizar exames periódicos nos idosos
acolhidos emite um laudo (encaminhamento) que consta a necessidade do idoso obter
tratamento psiquiátrico especializado devido a constantes surtos. Por indisponibilidade
de médico psiquiatra na Rede Municipal do SUS a entidade resolve agendar uma
consulta médica particular para o idoso. Nesse caso, o valor dessa consulta deverá ser
lançado numa planilha de controle de movimentação financeira da conta poupança do
idoso. E uma cópia do recibo ou nota fiscal com o CPF do idoso deverá ser digitalizada
no sistema informatizado da ILPI, juntamente com uma cópia do laudo
(encaminhamento) médico

Guarda e conservação do cartão magnético bancário do assistido.

As ILPIs que guardam e conservam o cartão magnético bancário das pessoas idosas
abrigadas devem firmar com cada assistido, o Termo de Autorização ou de
Consentimento, para regularizar esse procedimento ou então deve haver essa previsão
em procuração pública lavrada no tabelião. Essa regularização afasta a tipificação de
crime previsto no art. 104 do Estatuto do Idoso.

Comprovação / Transparência:

Aconselha-se que a administração da ILPI registre a movimentação das entradas e
saídas do montante disponível (30%) de cada assistido, conforme orientações descritas
anteriormente. Sendo que esses procedimentos são obrigatórios e possuem caráter
preventivo. Assim, a entidade que estiver em dia com os controles internos, dificilmente
terá problemas nas fiscalizações ou em eventuais requisições do Ministério Público.



Coordenador

Doações:

Quando a pessoa idosa civilmente capaz, tendo lucidez plena ou parcial, desejar doar o
montante dos 30% ou outro valor estipulado, mensalmente à ILPI, sem nenhuma coação
ou pressão, deverá ser firmado um “Termo de Doação”, com as assinaturas do próprio
assistido, do representante legal da entidade e duas testemunhas. Se a pessoa idosa for
incapaz civilmente (curatelada) o seu curador irá representa-lo na celebração do
“Termo de Doação”. No entanto, nesse caso, se o curador for o representante legal da
ILPI, recomenda-se que seja juntada uma petição específica no processo judicial de
curatela, por meio do advogado que possui a procuração nos autos, a fim de que seja
requerido ao juiz da causa a autorização para a doação à ILPI, por cautela. Alertamos
que diversos promotores de justiça contestam essa modalidade de doação. Alegam que
essa doação retira o mínimo de dignidade humana da pessoa idosa.

Muito cuidado com as doações feitas por familiares do idoso acolhido. Os familiares
podem doar livremente seus respectivos valores mensais. Porém, não podem de forma
alguma doar valores de propriedade do idoso. A administração da ILPI deve ter
prudência e atenção nesses casos. O doador só pode doar aquilo que é de sua
propriedade!

Pode ocorrer um caso assim: o idoso acolhido civilmente capaz não tem mais nenhum
herdeiro legal. Possui um imóvel e deseja doar essa propriedade à ILPI. O procedimento
mais adequado é a celebração de uma escritura pública de doação simples com direito
de usufruto, no tabelião. 

Desse modo, o idoso doa o imóvel, em vida e adquire o direito de receber todos os
frutos do imóvel, por exemplo, rendimentos de locação, enquanto perdurar a sua vida.
Na ocasião do falecimento do idoso, a ILPI irá requerer ao cartório de registro de
imóveis a revogação do usufruto com a apresentação da certidão de óbito do idoso.
Então é realizada uma averbação na matrícula do imóvel e a propriedade plena é
transferida à ILPI.

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”
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“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 

Recomendações do Ministério Público.

O Ministério Público por meio de seus Promotores de Justiça recomenda que as ILPIs
abram conta poupança em nome de cada pessoa idosa residente. E que todos os
controles internos de acompanhamento das referidas movimentações bancárias estejam
prontos e aptos para serem averiguados por ocasião de eventuais fiscalizações por parte
do Ministério Público, por parte do Conselho Fiscal da ILPI, por parte do Conselho
Municipal da Pessoa Idosa ou outra autoridade constituída.

Vale salientar que de forma alguma a ILPI poderá depositar o montante dos 30% (trinta
por cento) de propriedade do assistido institucionalizado. Esses valores não podem ser
contabilizados como “ativo circulante” e receita da instituição, porque não pertencem à
entidade.

Conformidade entre os controles financeiros internos e a contabilidade da
ILPI.

Os controles internos das receitas obtidas com as contribuições mensais de cada pessoa
idosa acolhida deverão ser elaborados com a máxima atenção do funcionário
responsável. Vale lembrar que essas informações são repassadas ao contador para os
lançamentos numa rubrica contábil específica que pode ter como exemplo esta
nomenclatura: “Contribuições das Pessoas Idosas Assistidas”.

Tais informações servirão de base para a elaboração do Demonstrativo de Resultado do
Exercício (DRE) e das Notas Explicativas do Exercício. Peças contábeis obrigatórias que
poderão ser exigidas em fiscalização a qualquer momento, pela Receita Federal, pelo
Ministério Público e pelo Ministério da Cidadania, na ocasião dos procedimentos de
concessão ou de renovação do CEBAS.

Manter em ordem e em conservação os comprovantes de despesas efetuadas com o
montante dos 30% de propriedade da pessoa idosa assistida (são os assistidos que não
celebraram Termo de Doação). A qualquer momento podem ser exigidos pelo Ministério
Público, por familiares ou herdeiros legais.



Coordenador

É de extrema importância destacar que o Ministério da Cidadania por meio da
Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) está analisando com apurada atenção
se o princípio da gratuidade na oferta dos serviços está sendo respeitado pelas ILPIs.
Por ocasião dos pedidos de renovação do CEBAS têm se constatado com frequência a
inconsistência de lançamentos contábeis, distorções de números financeiros e
incoerência nas informações. Fatos que levam ao indeferimento da certificação
filantrópica e por consequência a perda da imunidade tributária. 

A retenção da contribuição mensal no limite legal de 70% da pessoa idosa acolhida é um
direito da ILPI.

Mesmo que eventualmente ocorram críticas e contestações da Municipalidade ou de
Conselho Municipal, alegando que a ILPI que recebe recursos governamentais não pode
receber contribuições mensais dos assistidos residentes, a ILPI não deve abrir mão
dessa importante receita financeira. A Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em seu art.
35, parágrafo 1º:

§ 1o No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a cobrança de
participação do idoso no custeio da entidade.

 

“A contribuição mensal da pessoa idosa acolhida.”

 



10º PAINEL

PARTICIPAÇÃO DO

ASSISTENTE

SOCIAL NA

CONSTRUÇÃO DO

PLANO DE

TRABALHO



Consiste no projeto que a ILPI deve elaborar. Estabelece quais são os objetivos que a
entidade pretende conseguir, num determinado período de tempo e a metodologia que
será utilizada, com a definição de aspectos importantes como: orçamento disponível,
recursos humanos e estruturas que serão utilizadas e a cronologia prevista para o
desenvolvimento das ações.

Plano de Trabalho: é uma exigência imposta pela Lei nº 13.019/2014 (Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil).
Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento
dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:
IV – aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei.

Plano de Trabalho: 
Art. 42. Parágrafo Único. Constará como anexo do termo de colaboração, do termo de
fomento ou do acordo de cooperação o plano de trabalho, que deles será parte integrante
e indissociável.

O plano de trabalho deverá conter todo o detalhamento do projeto a ser executado,
incluindo também os seus aspectos financeiros e físicos. Atentar-se para as explanações
contidas no Edital de Chamamento Público ou de Dispensa ou de Inexigibilidade de
Chamamento Público

Plano de Trabalho:

 

“Participação do assistente social na construção do Plano de

Trabalho.”

 

 



 Elementos que devem fazer parte do Plano de Trabalho: 
1 – Dados Cadastrais
1.1 – Identificação da Proponente
1.2 – Identificação do Responsável Legal da Organização da Sociedade Civil (OSC)
1.3 – Identificação do Responsável Técnico do Plano 
2 – Descrição das Atividades
2.1 – Título
2.2 – Período de Execução (início e término)
2.3 – Objeto
Objeto é a descrição do que se pretende realizar.
Exemplo: Celebração de parceria, com transferência de recursos financeiros públicos,
entre a Prefeitura Municipal de São Paulo e o Lar de Idosos, visando o atendimento de
pessoas idosas (60 anos ou mais), com a oferta de Serviços de Acolhimento Institucional,
na modalidade de Abrigo Institucional.
3 – Descrição da Realidade
Descrever a realidade que será objeto da parceria e o nexo (ligação) entre a realidade e
as metas a serem atingidas.
Exemplo: O envelhecimento humano faz parte do processo histórico da civilização
humana. O aumento acentuado do número de pessoas idosas nas últimas décadas é fato.
A alta demanda social de pessoas idosas tem gerado preocupações quanto às condições
de autonomia, qualidade de vida e de saúde. Sendo que uma das respostas do Poder
Público deve ser concretizada na oferta de políticas públicas setoriais, planejadas e
executadas de forma responsável e consistente.
4 – Justificativas:
Exposição sucinta das razões de ordem teórica e dos motivos de ordem prática que
tornam importante a realização das atividades.
Exemplo: A inserção da mulher no mercado de trabalho, a redução do tamanho das
famílias e a falta de tempo na vida moderna, vêm modificando a relação do cuidado.
Ademais, a escassez de alternativas para as famílias manterem seus idosos no seio
familiar e a questão dos idosos sem vínculos familiares têm impulsionado a demanda
por acolhimentos institucionais.

Plano de Trabalho:
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 5 – Objetivos:
5.1- Objetivo Geral
Deve estar diretamente relacionado à linha do edital e demonstrar o resultado que se
pretende alcançar.
Exemplo: Desenvolver ações que visem promover a garantia dos direitos e da qualidade
de vida das pessoas idosas acolhidas na instituição e o fortalecimento dos vínculos
familiares.
5.2- Objetivos Específicos:
São as etapas imprescindíveis para se alcançar o objetivo geral. Devem ser capazes de
demonstrar as estratégias que serão utilizadas pelo projeto.
Exemplos: Acolher e garantir proteção integral; Possibilitar a convivência comunitária;
Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e
ruptura de vínculos.

6 – Descrição de Metas:
São os resultados parciais a serem atingidos. A cada ação definida para atingir os
objetivos específicos corresponde uma meta.
Exemplos: Garantir a todas as pessoas idosas assistidas a documentação pessoal.
Promover o espaço de escuta diferenciada, respeitando a individualidade da pessoa
idosa. Estimular a aproximação dos familiares nos casos possíveis, por meio de
entrevistas e visitas domiciliares.
7 – Cronograma de Desembolso Financeiro:
Trata-se da programação cronológica dos repasses de recursos financeiros públicos.

8 - Metodologia:
É a maneira (jeito, forma) de executar as ações para o alcance de determinados
resultados esperados.
Exemplos: Elaboração e atualização do Plano Individual de Atendimento (PIA); Oficinas
lúdicas com as pessoas idosas; Atividades intergeracionais; Reuniões bimestrais com os
familiares; Elaboração de relatórios técnicos; Atividades de convívio e de organização
da vida cotidiana e cuidados pessoais.

Plano de Trabalho:
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 Edital de Inexigibilidade de Chamamento Público. 
Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015.
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular
do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade
específica, especialmente quando:
[...]
 II – a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja
autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, ......

Possibilidade de impugnação do Edital. 
Havendo omissão ou apontamentos sem previsão legal no texto do Edital, qualquer
pessoa física ou jurídica interessada, poderá apresentar pedido administrativo de
impugnação.

Nesse caso a administração pública apreciará o pedido e se manifestará dentro do prazo
estipulado no próprio edital.

Plano de Trabalho:
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11º PAINEL

A RELAÇÃO ENTRE

A ILPI E O

CONSELHO

MUNICIPAL DA

PESSOA IDOSA 



Atuação do assistente social no contexto dessa relação institucional.

•      Assessorar os representantes (titular e suplente) da ILPI, a fim de que possam ser
protagonistas nesse contexto.
•      Preparar a pauta de apresentação da ILPI a fim de demonstrar a importância desse
“aparelhamento” no âmbito de defesa dos direitos humanos das pessoas idosas. Sendo
que na pauta de apresentação da ILPI devem constar os seguintes assuntos: Estrutura
operacional ofertada pela ILPI para a Rede do SUAS e para o Sistema de Garantias e
Direitos da Pessoa Idosa; Resultados de promoção social das pessoas idosas abrigadas;
Sugestões para o fortalecimento da Rede do SUAS e do Sistema de Garantias e Direitos;
Sugestões para serem inseridas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) e
Sugestões de diretrizes para a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Pontos mais fiscalizados pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa:

•      Se a ILPI firmou contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada;
•      Limpeza dos quartos, banheiros e outras dependências da entidade;
•      Se a instituição respeita o limite legal de 70% no tocante à contribuição mensal da
pessoa idosa assistida;
•      Se a ILPI proporciona oportunidade para a pessoa idosa participar de avaliações e de
sugestões para a melhoria dos serviços que recebe da instituição;
•      Se a entidade propicia capacitação e treinamento para os seus trabalhadores;
•      Se a instituição aplica todos os seus recursos financeiros e materiais para a
manutenção de suas finalidades estatutárias e sociais.

 

“A relação entre a ILPI e o Conselho Municipal da Pessoa
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12º PAINEL

A RELAÇÃO ENTRE

A ILPI E O

MINISTÉRIO

PÚBLICO



     Assessorar a administração, a Diretoria e a equipe técnica nas
interlocuções com o promotor ou promotora de justiça;
      Assessorar a Diretoria da ILPI nos casos em que o Ministério Público
estabelece Termo de Ajustamento de Conduta (TAC);
    Participar de reuniões virtuais ou presenciais com o promotor ou
promotora de justiça, auxiliando tecnicamente o presidente da
instituição;
     Empregar seus conhecimentos e habilidades para dirimir dúvidas e
solucionar eventuais conflitos ou interpretações equivocadas;
      Fomentar a Diretoria da instituição no apontamento de deficiências
das Rede do SUAS e do SUS e do Sistema de Garantias e Direitos da
Pessoa Idosa;
    Auxiliar a Diretoria da entidade no aperfeiçoamento da transparência
institucional, no que diz respeito ao cumprimento das finalidades
estatutárias e sociais.

Atuação do assistente social no contexto dessa relação institucional.
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 Constituição formal da ILPI e sua regularidade;
 Recursos humanos específicos da instituição, diante da demanda e suas
peculiaridades;
 As características qualitativas do serviço de acolhimento prestado com vistas ao
cuidado integral;
 Alvará Sanitário concedido pela Vigilância Sanitária, Alvará concedido pelo Corpo
de Bombeiros e Alvará de Funcionamento concedido pela Prefeitura Municipal;
 Controles internos de receitas de contribuições mensais das pessoas idosas acolhidas
e disponibilização do montante dos 30% de propriedade de cada assistido;
 Se a ILPI desenvolve atividades que estimulem a autonomia das pessoas idosas
acolhidas;
 Se a ILPI possui Regimento Interno, atualizado;
 Se a instituição oferece instalações físicas em condições de:

Pontos mais fiscalizados pelo Ministério
Público.

Previsão Legal. Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Art. 74. Compete ao Ministério Público:
[...]
VIII – inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de
que trata esta Lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais
necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas.

 a) habitabilidade;
 b) higiene;
 c) salubridade;
 d) segurança.
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13º PAINEL

O DIREITO DE

LIBERDADE DE IR E

VIR DA PESSOA IDOSA

INSTITUCIONALIZADA



A nosso ver, pelo fato de que as pessoas idosas acolhidas merecem atenção permanente e
cuidados integrais, entendemos que o direito de ir e vir, durante o acolhimento
institucional, não deve ser absoluto, e, sim, relativo.

Relativo para o bem dos próprios idosos assistidos. Vejamos: a partir da celebração do
contrato a entidade fica responsável pelo bem-estar do assistido. No conceito de bem-
estar estão inseridas todas as formas de cuidado e de proteção, inclusive a segurança
individual de cada idoso. Nesse sentido, são cuidados integrais.

Importante ressaltar que num ambiente institucional temos pessoas idosas plenamente
autônomas e independentes; idosos com autonomia relativa e idosos completamente
dependentes. Por essas razões, o nível de proteção e de segurança para cada situação é
diferenciado. Porém, em todas as situações a segurança, a integridade física e mental
precisa e deve ser garantida, pela entidade acolhedora.

Por questão de segurança é altamente recomendável que as saídas externas das pessoas
idosas assistidas sejam monitoradas por acompanhantes (cuidadores) do quadro de
funcionários da ILPI. Dessa forma, o direito de ir e vir é respeitado, entretanto, com
segurança garantida para os assistidos. Ademais, a capacidade civil de uma pessoa idosa
por si só não garante plenamente a sua integridade física em ambiente externo.

Em nossa vivência profissional já ouvimos diversos relatos de funcionários e dirigentes de
casos em que idosos acolhidos pediram para sair sozinhos. E os resultados foram esses, em
algumas ocasiões: alguns sofreram quedas; outros foram assaltados; alguns ficaram
embriagados; outros foram para casa de amigos e ninguém avisou a entidade; alguns
foram vítimas de atropelamento; dentre outras intercorrências. Eles formam um público
diferenciado que inspira atenção e cuidados!

Pensemos ainda no caso de pessoas idosas abrigadas que necessitam tomar diversos
medicamentos em horários alternados. Será que esses idosos, ao serem liberados para
saídas externas, tomarão esses medicamentos por si mesmos? Quem garante?

 

“O direito de liberdade de ir e vir das pessoas idosas
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14º PAINEL

CASOS DE

DESACOLHIMENTO DE

PESSOAS IDOSAS COM

TRANSTORNOS

MENTAIS



      Dependências apartadas;
      Parceria com o Município, Estado e União;
      Programa integrado ao SUS;
      Recursos governamentais;
      Apoio de universidades.

 Considerando a vedação legal.
 Considerando que a ILPI possui caráter residencial, destinada a domicílio coletivo de
pessoas idosas, em condição de liberdade, e dignidade e cidadania.
Considerando que a ILPI não é Residência Terapêutica.
 Considerando a responsabilidade de a ILPI proporcionar segurança e bem-estar às
pessoas idosas residentes.

Casuísticas – intercorrências mais comuns.

•      Pessoa idosa que possui esquizofrenia e outras psicoses, com surtos constantes.
•      Pessoa idosa que com sintomas neuropsiquiátricos apresentando ansiedade, agitação
e agressividade.

Alternativa a ser pensada:

A ILPI poderia desenvolver um programa específico de tratamento humanizado de saúde
mental para pessoas idosas: demências, depressão, distúrbios psiquiátricos,
esquizofrenia, etc.

Orientações jurídicas.

Lei nº 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica).
Art. 4º [...]
§ 3º. É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em
instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos
mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no
parágrafo único do art. 2º.
(Art. 2º...)

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:
I – ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas
necessidades. (grifos nossos).

 

“Casos de desacolhimento institucional de pessoa idosa
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Deve iniciar procedimento de desacolhimento da pessoa idosa com
transtornos mentais!

A ILPI deve demonstrar:

As previsões legais de que a pessoa idosa tem direito a receber tratamento digno e
adequado pelo SUS.

Que tecnicamente a ILPI não é aparelhamento adequado para a moradia e tratamento do
paciente com transtornos mentais.

Os riscos de ocorrência de eventuais lesões aos demais idosos residentes e aos
funcionários (passivos trabalhistas).

A afetação ao bem-estar dos demais idosos assistidos e ao ambiente de trabalho.

Procedimentos:

Providenciar exame e laudo médico psiquiátrico para a pessoa idosa (paciente). 

Providenciar relatório técnico da equipe de referência.

Providenciar relatório técnico do assistente social.

Providenciar parecer do assessor jurídico.
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Deve iniciar procedimento de desacolhimento da pessoa idosa com transtornos
mentais!

A ILPI deve demonstrar:

As previsões legais de que a pessoa idosa tem direito a receber tratamento digno e
adequado pelo SUS.
Que tecnicamente a ILPI não é aparelhamento adequado para a moradia e tratamento do
paciente com transtornos mentais.

Os riscos de ocorrência de eventuais lesões aos demais idosos residentes e aos funcionários
(passivos trabalhistas).
A afetação ao bem-estar dos demais idosos assistidos e ao ambiente de trabalho.

Procedimentos:

Providenciar exame e laudo médico psiquiátrico para a pessoa idosa (paciente). 
Providenciar relatório técnico da equipe de referência.
Providenciar relatório técnico do assistente social.
Providenciar parecer do assessor jurídico.
Juntar todos esses documentos, e, por meio de ofício da ILPI, dar conhecimento às
seguintes autoridades: 

•      Secretaria Municipal de Assistência Social;
•      Secretaria Municipal de Saúde;
•      Ministério Público;
•      Conselho Municipal de Assistência Social;
•      Conselho Municipal da Pessoa Idosa;
•      Conselho Municipal de Saúde.

(Dependendo da situação, dar conhecimento também à Ouvidoria do SUS e ao Ministério
da Saúde).
Não havendo êxito nos procedimentos administrativos com os atores do Sistema de
Garantias e Direitos da Pessoa Idosa, a ILPI poderá, caso decida por esse caminho, ajuizar
uma ação judicial em face do Município, com pedido de tutela de urgência (liminar).
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15º PAINEL

CAPACIDADE DE

MOBILIZAÇÃO E

ORGANIZAÇÃO



Mobilizar e organizar: virtudes profissionais essenciais para o assistente
social na ILPI.

O assistente social é responsável por fazer uma análise da realidade social e
institucional, e intervir para melhorar as condições de vida da pessoa idosa
assistida. A adequada utilização desses instrumentos requer uma contínua
capacitação profissional que busque aprimorar seus conhecimentos e habilidades
nas suas diversas áreas de atuação.

O assistente social contribui efetivamente na construção e defesa das políticas
públicas setoriais. A formação do assistente social é de cunho humanista,
portanto, comprometida com valores que dignificam e respeitam as pessoas em
suas diferenças e potencialidades, sem discriminação de qualquer natureza, tendo
construído como projeto ético-político e profissional, referendado em seu Código
de Ética Profissional, o compromisso com a liberdade, a justiça e a democracia.

Para isso, o assistente social deve desenvolver como postura profissional a
capacidade crítica/reflexiva para compreender a problemática e as pessoas com
as quais lida, exigindo-se a habilidade para comunicação e expressão oral e
escrita, articulação política para proceder a encaminhamentos técnico-
operacionais, sensibilidade no trato com as pessoas, conhecimento teórico,
capacidade para mobilização e organização.

Nessa perspectiva, citamos o que pensa [1]BAPTISTA: “Essas mediações entre a
elaboração teórica, a projeção e a intervenção ocorrem de maneira complexa: os
assistentes sociais têm que responder a questões muito concretas,
socioeconômicas e políticas, de uma sociedade extremamente diversificada.
Diante de problemas muito específicos, esses profissionais não têm apenas que
analisar o que acontece, mas devem estabelecer uma crítica, tomar uma posição e
decidir por determinado tipo de intervenção. ”

[1] BAPTISTA, Myriam Veras. A investigação em serviço social – São Paulo: Veras
Editora: Lisboa (Portugal): CPIHTS – Centro Português de Investigação em
História e Trabalho Social, 2006, (Pesquisa: 1), p. 32 e 33.

 

“Capacidade de mobilização e organização.”

 

 

 

 

 

 



O assistente social deve dispor de condições adequadas e dignas, asseguradas pelas
instituições contratantes, que lhes permitam proceder à escuta, reunião, aos contatos e
encaminhamentos necessários à atuação técnica-operativa, em cumprimento aos artigos
4º e 5º da Lei nº 8.662/93, das competências e atribuições profissionais.

Relações de poder e a falta de interlocução: desafios a serem enfrentados com
coragem e determinação.

A necessidade constante de efetivação de direitos da pessoa idosa assistida faz com que o
(a) assistente social se relacione e articule com as redes, exigindo do profissional
conhecimento crítico da realidade social e postura ativa.

A ação profissional deve pressupor o trabalho coletivo multiprofissional e intersetorial,
pois demonstra que a direção profissional que o assistente social imprime em sua
intervenção, parte do entendimento de que articular as demandas sociais da população
atendida não é possível de forma isolada e não atrelada a todo o sistema de proteção
social que se dispõem, neste momento, na realidade brasileira.

O conhecimento específico, baseado no princípio da legalidade é uma das virtudes mais
principais que o assistente social deve possuir para enfrentar as relações de poder e a falta
de interlocução, em sua rotina de trabalho.

Relações de poder: A ILPI se constitui em “estrutura de poder”. Nesse sentido é um espaço
político de poder, que se expressa no cotidiano, na burocracia, no trabalho profissional e
técnico, conforme as conjunturas e contextos históricos.
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CONSIDERAÇÕES

FINAIS 



No âmbito sistêmico das políticas públicas de proteção social especial à pessoa idosa, a ILPI
ocupa um lugar de destaque: é ela que produz concretamente os serviços, não só de acolhimento,
mas também de cuidados prolongados aos seus usuários. A ILPI consiste na “ponta da rede”. Sem
esse aparelhamento social essa significativa parcela do tecido social brasileiro estaria
completamente desassistida. 

Os Municípios e as Redes do SUAS dependem e necessitam desse imprescindível aparelhamento
para o atendimento da demanda que, por diversos fatores cresce a cada dia! E nesse contexto de
alta complexidade os assistentes sociais desempenham papel relevante e indispensável de
intervenção e de resgate da dignidade na ótica dos direitos humanos fundamentais.

A consolidação do SUAS como sistema político-público-social vem acontecendo, pouco a
pouco, pela valiosa e corajosa atuação elementar dos assistentes sociais, em especial como objeto
desta obra, os profissionais que integram as equipes de referência das ILPIs.

Prestam um trabalho de reeducação dos atores do SUAS, em cada território. Desbravam as
inevitáveis barreiras internas e externas das rejeições e incompreensões, que revelam que
muitos ainda desconhecem as suas reais atribuições profissionais e competências legais! 

Diante das complexas articulações em todas as dimensões laborais os assistentes sociais
assumem e desempenham o papel de agentes mobilizadores e resgatadores intransigentes dos
direitos constitucionais e sociais das pessoas idosas institucionalizadas.

Concluindo, destacamos o magistério social de [1]IAMAMOTO: “O assistente social é solicitado
não tanto pelo caráter propriamente técnico especializado de suas ações, senão, antes e
basicamente, por suas funções de cunho educativo, moralizador e disciplinador [...] o assistente
social aparece como profissional de coerção e do consenso, cuja ação recai em um campo
político. ”

Itapetininga/SP, maio de 2022.

[1] IAMAMOTO, Marilda Villela. Renovação e conservadorismo no Serviço Social – ensaios
críticos. São Paulo: Cortez, 1992, p. 42.
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