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Uma Obra de Amor 

 

RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO ANUAL DO OBJETO 

 

I . IDENTIFICAÇÃO 

Organização da Sociedade Civil: INSTITUTO INTEGRIDADE - Lar dos Velhinhos Maria 

Madalena 
Objeto da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos 

Meta pactuada: 84 

Endereço de execução do objeto: SMPW Trecho 3 Área Especial 01 e 02 – Park Way/DF 

Presidente:  

NIVALDO TORRES VIEIRA  

CPF: 033.556.671-53  

CI/Órgão Expedidor: 152.476-PMDF 

Termo de Colaboração n°: 024/2016 

Processo nº:  

Período de abrangência do relatório: de 01/07/2016 à 30/06/2017 

 

II. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDADES PARA O CUMPRIMENTO DO 

OBJETO 

 Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance das 

metas e dos resultados esperados no período de que trata a prestação de contas. 

Relatar tudo o que foi feito para alcançar o objeto durante o ano e os resultados alcançados (foco 

nos resultados); contabilizar a quantidade de acolhidos que utilizaram o serviço nesse período. 

 

Todas as atividades propostas no Plano de Trabalho de 2016 e 2017 foram realizadas, nas áreas de 

serviço social, psicologia, terapia ocupacional, nutrição, enfermagem e fisioterapia. 

Atividades Desenvolvidas no Período: 

- Atendimento Individual, realizado por todos os setores técnicos; 

- Oficina de Culinária; 

- Oficina de Memória; 

- Pet Amigo; 

- Oficinas Eventuais, jogos, chá, pintura, artesanato, decorações, semana do idoso, dia das mães, 

dia dos pais, páscoa, dia da mulher, aniversário de Brasília, dia do combate à violência contra 

pessoa idosa, natal, festa junina e rodas de conversa; 

- Cinemateca; 

- Bingo; 

- Festa dos Aniversariantes do Mês; 

- Horta e Colheita de Frutas; 

- Oficina de Tricô e Bijuteria; 

- Oficina de Estimulação Cognitiva; 

- Ponto de Encontro Comunitário – PEC - Caminhada da Saúde (exercício físico); 

- Boliche;  

- Baile da Saudade; 

- Acompanhamento de visitas e grupos, atendimentos à familiares, programa de voluntariado. 

- Atividades Externas:  

- Na Praia Social (02/08/2016); 

- Cine Curta Brasil Caixa Cultural (16/08/2016); 

- Planetário (06/09/2016); 

- Passeio de barco Clube Náutico de Brasília (20/09/2016); 

- Festa Julina Francisco de Assis – (09/07/2016); 
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- Baile dos idosos no Núcleo Bandeirante (15/10/2016); 

- Visita guiada ao Estádio Nacional de Brasília (14/12/2016); 

- Zoológico de Brasília - Projeto Educação Ambiental e Lazer (22/12/2016); 

- Cine Brasília (27/01/2017);  

- Teatro dos Bancários – Peça: “O Último Capítulo” (11/03/2017); 

- Baile do Rotary Club de Taguatinga (18/03/2017); 

- Baile Anual do Ministério Público – Candangolândia (23/03/2017); 

- Clube CRESSPOM (28/03/2017); 

- Visita Guiada Zoológico de Brasília (12/04/2017); 

- 9º Festival Internacional de Filmes Curtíssimos Lobo Fest – Cine Brasília (22/04/2017); 

- Kinoplex Terraço Shopping – Filme: A Bela e a Fera (26/04/2017); 

- 09/05/2017 – Kinoplex Parque Shopping – Filme: A Cabana; 

- Musical Bem Sertanejo – Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB (20/05/2017); 

- Festival de Cinema Transcendental – Filme: Deixe-me Viver – (26/05/2017); 

 

III. CONTRAPARTIDA. 

Documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando 

houver. 

Relatar que não foi exigida contrapartida. 

Quando o Termo de Colaboração foi proposto, não foi exigida apresentação de contrapartida. 

 

IV. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO 

Recursos recebidos e declaração de aplicação, conforme Plano de Trabalho. 

Será um compilado dos 12 meses, descrevendo quanto recebeu e de que forma foi aplicado (em 

cada um dos itens conforme Plano de Trabalho). Se houver saldo em conta também deve ser 

pontuado (mesmo não precisando devolvê-lo). 

V. GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Questionário, vídeo, etc, declaração de entidade pública ou privada local, manifestação do 

conselho setorial ou outro documento que sirva para expor o grau de satisfação do público alvo. A 

OSC deve ter uma amostragem significativa para realizar esse questionário com os acolhidos e 

familiares. 

Formulamos um questionário de avaliação do serviço (em anexo) que foi respondido pelos 

usuários independentes. Como metodologia, o questionário foi aplicado por uma estagiária de 

serviço social, para que os usuários não se sentissem constrangidos em responder a um 

funcionário. Escolhemos apenas os usuários independentes, pois os dependentes não possuem 

capacidade cognitiva para compreender o que está sendo avaliado. Alguns hóspedes que constam 

no mapa de atendimento como independentes não participaram, pois já se tornaram dependentes e 

estamos aguardando uma oportunidade para alocá-los no mapa de dependentes. 

Ao todo 12 usuários foram convidados a participar da pesquisa. Entre os pontos abordados, todos 

elogiaram o serviço prestado, o atendimento da equipe de funcionários de forma geral, e estrutura 

da Instituição. Alguns questionaram a ausência de tempero nas refeições, porém a nutrição 

respondeu que não há falta de tempero, mas sim uma redução na quantidade de sal utilizado. 

Sendo assim, a equipe de nutrição, apoio e enfermagem promoverá um encontro para debater 

sobre os problemas de saúde provocados pelo uso abusivo de sal. Alguns entrevistados afirmaram 

desejar realizar a prática de atividade física, além das já promovidas (tais como PEC, caminhadas 

e fisioterapia), o que está sendo providenciado com o início da atividade de uma voluntária que é 

formada em educação física. Por fim, alguns questionaram sobre certa rispidez de algumas 
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cuidadoras, o que também já está sendo avaliado pela enfermagem, chefia imediata destes 

profissionais. 

 

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relatar de dentro desse período a entidade cumpriu com o objeto proposto, alcançou a meta 

pactuada, obteve os resultados esperados e aplicou os recursos conforme prevê o Plano de 

Trabalho. 

Por fim, informamos que todas as atividades propostas no Plano de Trabalho foram cumpridas, 

além de estramos em constante busca da melhoria dos nossos serviços. Consideramos que foi 

positiva a avaliação por parte dos usuários, que contribui para que a Instituição continue 

promovendo o serviço de acolhimento com eficiência, efetividade e qualidade, sempre em busca 

de avanços  e melhorias. 

  

Brasília,  de     de 2017. 

 

 

 

Nivaldo Torres Vieira 

Presidente 
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