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R E L A T Ó R I O   D E  A T I V I D A D E S  -  2017 
 
 

(1)  IDENTIFICAÇÃO  
 

Nome/Razão Social: 
Associação Cristã Feminina de Belo Horizonte 

 

Telefone: 
(31) 3383-1280 / (31) 3264-1524 

E-mail Institucional: 
Recanto.feliz@yahoo.com.br 
 

Nome do Representante legal ou procurador: 
Rosani Freitas de Oliveira Cunha 
 

Nome do Responsável técnico pelo Relatório de Atividades. 
Lucia Helena de Paula 

Beatriz Maria De Azevedo 
 

 
(2) OBJETIVOS  

 
 
A ACF de BH tem como objetivo, o atendimento de mulheres carentes, com histórico de 

vulnerabilidade social, vinculo familiar fragilizado, ausente ou rompido, acima de 60 anos, na 
modalidade de residência: Instituição de Longa Permanência para Idosos, oferecendo: assistência 

medica, psicológica, ocupacional, social, enfermagem e lazer. Recebemos idosas da cidade de Belo 
Horizonte e região metropolitana. 
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(3) ORIGEM E VALOR DOS RECURSOS  

 
 
 

 

 
Origem do Recurso 

 

 
Fonte 

 
Valor 

 

Próprio 
Contribuição das Idosas residentes 

(pensões, aposentadorias, PBH). 
337.000,00 

 

Público 
Convênio com a Prefeitura Municipal de 

Belo Horizonte. 
302.000,00 

Privado  
Parcerias com empresas na iniciativa 

privada 
85.000,00 

 
 

 

TOTAL 

724.000,00 

  

 

 
 

(4) INFRAESTRUTURA 
 

O Recanto Feliz possui sede própria, adequada com rampas e corre mão, constituída de: 
 

- 1 Cozinha; 
- 1 Refeitório; 

- 1 Copa para funcionários; 
- 1 Sala administrativa; 
- 9 Dormitórios; 
- 4 Banheiros coletivos de banho para idosas; 
- 2 Banheiros para uso de funcionárias; 
- 2 Áreas externas para banho de sol; 
- 1 Área verde para lazer com lavabo; 
- 1 Lavanderia; 
- 1 Rouparia; 
- 1 Sala de terapia ocupacional; 
- 1 Sala de ambulatório; 
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- 2 Salas de estar com televisão e sofás; 

- 1 Almoxarifado; 
- 1 Despensa de material de limpeza; 

- 2 Despensa de alimento; 
- 1 Vestiário; 

- 1 Fraudaria; 
- 1 Quarto de descanso para funcionário; 

- 1 Capela  
 

 

(5) IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E 
BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS EXECUTADOS  
 

* As atividades externas que foram realizadas tiveram como o objetivo favorecer os vínculos 

familiares e comunitário, pois é neste momento em que as idosas, familiares e comunidade, 
ficaram mais próximos na relação de confiança e segurança para a efetivação das atividades, com 

o objetivo de inclusão social das idosas institucionalizadas. 
* Participação de editais e projetos sociais. 

* Foi fomentado junto ao MP inclusão e institucionalização para beneficiário em situação de 
fragilidade e vulnerabilidade social. 
* Foi realizado pedido de documentação para beneficiário que não possuía documentação. 
* Requisição do benefício (BPC) para beneficiário. 

* Foi realizado também a renovação dos documentos civis, no qual se encontravam antigas, com 
rasuras e de difícil identificação. 
* Início ao processo de curatela das idosas que possuem família. 
* Parceria com faculdades e escolas profissionalizantes, capacitando o profissional e melhorando 
a qualidade do atendimento e melhorando a interação entre os públicos. 

* Parceria com entidades privadas e do terceiro setor para “Um olhar para o cuidador.”  
 

 
 

 

 (5.1) Público alvo e critérios de acesso 
 

Idosas com mais de 60 anos, em situação socioeconômica insuficiente para se auto sustentarem, 
com vinculo familiar fragilizado ou ausente, sem condições de manter autocuidados após sequelas 
advindas de saúde precária e da idade.  
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 (5.2) Cronograma de atividades 
 

Bingo mensal – mensal ultimo domingos do mês; 
Baile: Grupo Anjos da Dança – mensal 3º domingo do mês; 

Missa realizada na capela da instituição – mensal 1º sexta feira do mês; 
Grupo Legião de Maria – semanal - terça feira; 

Terço da misericórdia – Toda quinta feira; 
Projeto Vida Ativa – Toda quarta feira; 

Oficina de artesanato/Atividades cognitivas – semanal quinta feira  
Parceria com escolas profissionalizantes – (podologia, manicure, estética, cabelereiros). Quinzenal; 

Projeto “DOE SEU DOM” alunos de piano – mensal 2º sábado; 
Projeto “FAZER O BEM FAZ BEM” parceria com a faculdade UNI-BH – alunos em graduação de várias 

áreas, envolvendo projetos sociais de varias causas. 
Festas em datas comemorativas e de aniversário das residentes; 

Passeios externos: parques, zoológico, teatros, cinemas, shows e óperas. 
Reunião trimestral com familiares das idosas assistidas  

Reunião semanal com equipe administrativa e técnica. 
Reunião mensal com toda equipe envolvida no trabalho. 
Início do projeto da “Horta do Recanto” onde as idosas plantam e cultivam alimentos, ervas 
medicinais. (Parceria com PBH e comunidade local) - diário 
Reuniões interna em parceria com a PM “Rede de vizinhos protegidos” – mensal 

Início projeto TAA (terapia assistida por animais) 
 

    

 (5.3) Capacidade de atendimento 
 

A Associação Crista Feminina de Belo Horizonte ILPI Recanto Feliz São Francisco de Assis tem 

capacidade para acolher 20 idosas sendo em quartos com 2 e 3 camas, segundo a necessidade de 
cada idosa. 

  

      
(5.4) Recursos financeiros utilizados  

- Contribuição das Idosas residentes (em acordo com Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 01/10/2013, 
Cap. VIII, Art. 35,  §  1º e 2º). 

- Convênio anual firmado com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  
- Contribuição das associadas da ACF de Belo Horizonte 
- Doações de pessoas físicas e jurídicas. 
- Subvenções esporádicas do Estado. 
- Receita de promoções e eventos (bazar anual ´´ Tecendo Sonhos´´, realizado pelas associadas do 
mês de novembro). 
- Bazar (brechó) em parceria com a comunidade 
- Doações Mesa Brasil (alimentos perecíveis e não perecíveis)  
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(5.6) Abrangência territorial 
 

 

Município de Belo Horizonte. 
 

 

    (5.7) Forma de como a entidade fomentou, incentivou e qualificou a participação 

dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas do seu Plano de 
Ação  
 

    (5.7.1) Execução 
 

Através da realização e parceria com voluntários da comunidade local e da região metropolitana de 
Belo Horizonte, aumentamos a oferta de atividades externas para a participação das idosas, 

realização de atividades em pequenos grupos internamente com as moradoras, atualização do 
preenchimento dos estudos de casos, PIA, SIGPS, participação em fóruns, conselho e grupos de 

debates, mantivemos as atividades de lazer e recreação com as idosas, efetivação de um trabalho 
multidisciplinar, com trocas e construções constantes entre a equipe de profissionais da ILPI, 
requerimento e manutenção dos direitos de assistência e benefícios.  

 

 
 

    (5.7.2) Monitoramento 
 

Monitoramento se fez por meio registros em prontuários, relatórios, vídeos e documentários. 
 

 

(5.7.3) Avaliação 
 

A avaliação se faz por meio de reuniões semanal com a equipe de técnicos sociais, RT (responsável 
técnico) e a coordenação, e mensalmente com os demais profissionais envolvidos no trabalho. E 
feito uma abordagem com as idosas individual e coletivamente sobre o trabalho executado, 
levando sempre em conta a importância da opinião das mesmas para melhoria da assistência 
prestada. 
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D E C L A R A Ç Ã O 

 

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro, sob as penas da lei, que as informações 
prestadas neste documento são a expressão da verdade. 

 
 
Belo Horizonte, ____ / _____ / _____ 

 
 

 
 
     _________________________________________ 

       Nome do Responsável Legal 
        Nome da Entidade 
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