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TERMO DE REFERÊNCIA 

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

é um serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução do CNAS nº 

109/2009.    

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais o acolhimento para idosos com 60 anos 

ou mais deve ter caráter provisório e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as 

possibilidades de autossustento e convívio familiar, sendo destinado a idosos que não dispõem de condições de 

permanecer com a família, por situações de violação de direitos, em situação de rua e de abandono, ou que se 

encontra com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 

 O município de Cascavel através da Secretaria Municipal de Assistência Social executa de forma direta 

o Serviço de Acolhimento em Repúblicas para Idosos denominado Condomínio do Idoso, a qual é destinada aos 

idosos de ambos os sexos, que possuem condições de autonomia e autossustento não necessitando de 

cuidados de terceiros. A capacidade do Condomínio é de até 80 idosos se forem casais ou 40 famílias 

uniparentais, pois há 40 unidades residenciais. 

Destaca-se que o município necessita ofertar Serviço de Acolhimento Institucional de Longa 

Permanência (ILPI), considerando a especificidade do publico, que com o passar dos anos os idosos vão 

perdendo sua autonomia e independência nas atividades da vida diária. 

 

NÚMERO DE IDOSOS ACOLHIDOS NO PERIODO DE 2011 A 2015 

2012

2013

2014

2015

 
 Fonte: IRSAS 
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 Conforme gráfico acima se observa o elevado número de idosos em situação de acolhimento no 

município de Cascavel. 

Neste sentido, em conformidade com a Lei Federal nº 8.742/93 que dispõe sobre a organização da 

assistência social (LOAS) em seus artigos: 

 

Art. 6o-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede 
socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas 
entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas as 
especificidades de cada ação. (...) § 3o As entidades e organizações de assistência social 
vinculadas ao Suas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder 
público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, 
programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, 
aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades 
orçamentárias. 
 

O município de Cascavel por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social requer o 

chamamento público de organizações da sociedade civil (OSC) para a oferta do Serviço de Acolhimento 

Institucional para Idosos - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), visando complementar os 

serviços de acolhimento já executado de forma direta pelo município. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS - INSTITUIÇÃO 

DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)  

 

1.1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos - Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

é um serviço da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 

regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução do CNAS nº 

109/2009.  

Destina-se às pessoas idosas com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com 

diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa 

permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares.  É 

previsto para idosos que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações 

de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  

Os Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos, etc., devem ser atendidos na 

mesma Unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo 

quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas 

e o isolamento desse segmento.  

São fundamentais a garantia da autonomia, independência, convívio familiar e comunitário, trabalho 

sociofamiliar e desenvolvimento de oportunidades para o fortalecimento ou restauração de vínculos familiares e a 

(re)inserção na família quando possível. Também de importância fundamental é o acesso dos idosos aos 

serviços disponíveis na rede de proteção social, como na área da saúde, educação, atividades culturais e de 

lazer, conforme a legislação vigente. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma 

participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. 

 

1.2 DOS OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 
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Assegurar acolhimento em abrigo institucional em regime integral (ILPI) , visando atendimento de forma 

qualificada e personalizada aos idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com 

diversos graus de dependência e que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência 

de situações de violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados 

ou rompidos.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Proporcionar ações visando o restabelecimento de vínculos familiares e comunitários. 

- Possibilitar a convivência comunitária, através do acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e 

atividades ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do 

público. 

- Acolher e garantir proteção integral.  

- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos.  

- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais 

políticas públicas setoriais.  

- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos 

façam escolhas com autonomia.  

- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária.  

- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado.  

- Promover o acesso à renda.  

- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência.  

 

1.3 FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 

 

1.3.1 Funcionamento 

 

O Serviço será ofertado obrigatoriamente de modo ininterrupto (24 horas).  

1.3.2 Público Destinatário  

Idosos acima de 60 anos, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência e 

que não dispõem de condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e 

negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.  

1.3.3 Formas De Acesso Do Público 

Por encaminhamento dos CREAS. 

Por encaminhamentos do Ministério Público e Poder Judiciário. 

1.4  TRABALHO EM REDE 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos deve realizar articulações para garantir o acesso dos 

usuários aos benefícios, projetos, programas e serviços da Política de Assistência Social, demais órgãos do 

Sistema de Garantia de direitos e demais serviços das políticas setoriais, a fim de promover atenção integral aos 

usuários. 

2. PROVISÕES INSTITUCIONAIS  

 

2.1 AMBIENTES FÍSICOS 
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 Quartos: 4 pessoas por quarto. Cada quarto deverá ter dimensão suficiente para acomodar as camas dos 

usuários e para a guarda dos pertences pessoais de cada idoso de forma individualizada (armários ou guarda-

roupa).  

Sala de Estar ou similar: Com espaço suficiente para acomodar o número de usuários atendido pela Unidade e 

os cuidadores/educadores.  

Refeitório: Com espaço suficiente para acomodar o número de usuários atendido pela Unidade e os 

cuidadores/educadores.  

Banheiro: 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 chuveiro para cada 10 idosos. Os banheiros deverão ser adaptados 

para idosos e pessoas com deficiência física. 1 lavatório e 1 vaso sanitário para os funcionários (com chuveiro).  

Cozinha: Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para preparar alimentos para o número de 

usuários atendidos na Unidade.  

Área de Serviço: Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para guardar equipamentos, 

objetos e produtos de limpeza e propiciar o cuidado com a higiene, com a roupa de cama, mesa, banho e 

pessoal para o número de usuários atendidos pela Unidade.  

Área externa: Espaços que possibilitem o convívio e lazer, no entanto, deve-se garantir a utilização dos 

equipamentos públicos ou comunitários de lazer, esporte e cultura, proporcionando um maior convívio 

comunitário e incentivando a socialização dos usuários.  

Sala para Equipe Técnica: Com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de atividades de natureza 

técnica (elaboração de relatórios, atendimento, reuniões, etc.). Recomenda-se que este espaço funcione em 

edificação/localização específica para a área administrativa/técnica da instituição, separada da área de moradia 

dos idosos.  

Obs.: Toda a estrutura física da Unidade deverá seguir as normas da Vigilância Sanitária. 

2.2 RECURSOS MATERIAIS  

A OSC parceira deve dispor de material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento 

do serviço:  

- Mobiliário compatíveis com o atendimento proposto. 

- Computador com acesso à internet; impressora; telefone. 

- Camas; colchões e travesseiros revestidos com material impermeável e lavável. 

- Roupa de cama e banho. 

- Material de limpeza e higiene. 

- Vestuário para os acolhidos. 

- Utensílios para cozinha. 

- Material para o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos, culturais e esportivos). 

- Veículo para utilização pela equipe e usuários. 

- Arquivos, armários ou outros, para guarda de prontuários físicos, em condições de segurança e sigilo. 

- Banco de dados necessários ao desenvolvimento das atividades com usuários. 

- Materiais necessários de consumo para uso pessoal dos usuários, tais como: creme e escova dental, shampoo 

e condicionador, sabonete, aparelho barbeador, desodorante, vestuário, fralda geriátrica conforme a 

necessidade, observando as especificidades para homens e mulheres. 

- Alimentação balanceada e em condições higiênico sanitárias adequadas que atendam ao conceito de 

Segurança Alimentar e Nutricional, ou seja, com alimentos em quantidade e qualidade suficientes, respeitando a 

diversidade cultural, social e econômica. O cardápio, conjunto de preparações culinárias, deverá contemplar 

hábitos sadios, preferências alimentares e necessidades nutricionais dos usuários, respeitando as 

especificidades alimentares de cada idoso. 



 

34 
 

- Banco de dados da rede de serviços do território. 

 

2.3 RECURSOS HUMANOS  

O RH deve estar em consonância com a NOB/RH SUAS/2006, aprovada pela Resolução CNAS 

nº269/2006 e Resolução CNAS Nº 17, de 20 de junho de 2011.  

Equipe mínima exigida para até 40 acolhidos. 

FUNÇÃO ESCOLARIDADE MÍNIMA  CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL  

QUANTIDADE 

Coordenador Superior completo com 

formação na área humana ou 

sociais aplicadas  

40 01 

Assistente Social Bacharel em Serviço Social 30 01 

Psicólogo  Bacharel em Psicologia 40 01 

Cuidador/educador 
Ensino médio completo No mínimo 30 09 

Profissional de limpeza Formação mínima nível 

fundamental 

40 02 

Profissional de alimentação Formação mínima nível 

fundamental 

40 02 

Profissional de lavanderia Formação mínima nível 

fundamental 

40 01 

Motorista Formação mínima nível 

fundamental 

40 01 

Administrativo/Recepção Ensino médio completo 40 01 

 

3. AÇÕES OFERTADAS PELO SERVIÇO (ILPI) 

3.1. TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL  

- Acolhida.  

- Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados. 

- Alimentação sistemática do IRSAS. 

- Apoio à família na sua função protetiva. 

- Referência e contrarreferência com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos.  

- Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana. 

- Construção de Plano Individual de Atendimento – PIA e/ou Plano de Atendimento Familiar – PAF, com os 

usuários prevendo o atendimento e o prazo de desligamento.  

- Cuidados pessoais. 

- Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social. 

- Diagnóstico socioeconômico.  

- Elaboração de relatórios e/ou prontuários. 

- Escuta qualificada. 

- Estímulo ao convívio familiar, grupal e social. 
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- Estudo Social.  

- Identificação e mobilização da família extensa ou ampliada.  

- Informação, comunicação e defesa de direitos.   

- Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho. 

- Mobilização para o exercício da cidadania. 

- Monitoramento e avaliação do serviço. 

- Organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não 

governamentais e sobre o Sistema de Garantia de direitos. 

- Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade. 

- Orientação para Acesso à documentação pessoal.  

- Orientação sociofamiliar. 

- Promoção do acesso à escolarização/qualificação 

- Protocolos de atendimento.  

- Referência e contrarreferência  interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de direitos.  

- Referência e contrarreferência da rede de serviços socioassistenciais, visando à inclusão dos usuários nos 

serviços, programas e benefícios disponíveis. 

- Trabalho interdisciplinar. 

 

3.2 AQUISIÇÕES DO PÚBLICO  

Segurança de Acolhida 

- Ser acolhido em condições de dignidade. 

- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 

- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, 

segurança e conforto. 

- Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas. 

- Ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados à manutenção da privacidade do usuário e guarda 

de pertences pessoais. 

- Garantia de respeito à liberdade de crença e culto religioso. 

Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 

- Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais serviços públicos. 

- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social. 

Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 

- Ter endereço institucional para utilização como referência. 

- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e 

cidadania. 

- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades. 

- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de auto-gestão, auto sustentação e 

independência. 

- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão. 

- Ter acesso a espaços próprios e personalizados. 

- Ter acesso à documentação civil. 

- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los. 

- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades. 

- Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia. 

- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades. 
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- Ser preparado para o desligamento do serviço. 

- Avaliar o serviço. 

4. METAS  

4.1 De atendimento 

Meta da OSC Formas de Aferição pela 
OSC 

Prazo/Medição  

Garantir e disponibilizar 40 vagas para 

acolhimento de idosos. 

Relatório do Sistema 

Municipal de Informação 

(SEASO) 

Mensal 

1Realizar acompanhamento 

especializado de 100% dos acolhidos. 

Relatório do Sistema 

Municipal de Informação 

(SEASO) 

Mensal 

Ofertar atividades socioeducativas2 ao 

mínimo uma vez por semana. 

Relatório do Sistema 

Municipal de Informação 

(SEASO) 

Mensal 

Plano Individual de Atendimento (PIA) 

de 100% dos acolhidos. 

Relatório do Sistema 

Municipal de Informação 

(SEASO) 

Mensal3 

 

4.2 Avaliaçao de resultados 

Meta da OSC Formas de Aferição pelo 
Município 4 

Prazo/Medição 

Avaliação do serviço pelos acolhidos Resultado da pesquisa de 

avaliação 

Semestral 

Promoção da sociabilidade e 

convivência comunitária 

Resultado da pesquisa 

quantiqualitativa 

Contínuo conforme 

metodologia aplicada, 

e conclusão ao final da 

parceria. 

Inserção em serviços socioassitenciais e 

intersetoriais e com acesso a 

oportunidades. 

Relatório do Sistema 

Municipal de Informação 

(SEASO) 

Semestral 

 

5. DAS OBRIGAÇOES DA OSC PARCEIRA 

 

- A OSC parceira deverá cadastrar e manter atualizado os dados dos usuários do Serviço de Acolhimento no 

Sistema Municipal de Informaçao da da Politica Municipal de Assistência Social 5. 

- Garantir que o imóvel tenha condições físicas adequadas, com acessibilidade para usuários com 

dificuldades de locomoção.  

_______________  
 
1 O acompanhamento deve ser iniciado imediatamente após a chegada do usuário e/ou família na unidade. Diversas técnicas podem ser 

utilizadas durante o acompanhamento: entrevista individual e/ou familiar; 
2 As atividades socioeducativas podem ser desenvolvidas por meio de oficinas e atividades de convívio e socialização; ações de mobilização e 

participação social; 
3 Deverá ser considerado o prazo máximo de 30 dias, após a data do acolhimento para elaboração do PIA.  
4O Município estabelecerá formas e instrumentais próprios de avaliação de resultado. 
5O referido Sistema tem por objetivo armazenar os cadastros dos usuários da Rede de atendimento sociassistencial, viabilizando a integração, o 
trânsito de informações, a referência e a contra-referência, além do monitoramento e avaliação dos serviços, programas e projetos e benefícios 
socioassistenciais 
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- Garantir a manutenção predial e das instalações, compreendendo a execução de reparos, com vistas à 

preservação do imóvel.  

- Garantir condições tecnológicas no imóvel para operar banco de dados informatizado dos usuários do 

serviço, com computador que tenham configurações, que comportem acesso a sistema dados e provedor de 

internet.  

- Participar de capacitações quando promovida e/ou ofertada pela SEASO sobre a execução do Serviço de 

Acolhimento.  

- Manter quadro de profissionais conforme especificações do item 2.3. 

- Publicizar os direitos socioassistenciais dos idosos atendidos pelo serviço, assegurados na 

operacionalização do SUAS.  

- Alimentar e manter atualizado as informações dos usuários no Sistema Muniicpal de Informação da Politica 

Municipal de Assistência Social. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE 

 

6.1 DA SEASO/ DVPSE 

- Monitorar o número de vagas disponíveis nos Serviços de acolhimento governamentais e não governamentais 

que possuem parceria com o Município. 

- Prestar orientação e supervisão técnica ao Serviço de Acolhimento para Idosos. 

- Promover em conjunto com o município, capacitações para as equipes dos Serviços Acolhimento para Idosos. 

- Garantir equipe dos CREAS suficiente para atendimento das demandas das unidades de Acolhimento 

referenciadas.  

 

6.2 DA SEASO/ CREAS 

- Realizar o atendimento à família de origem, articulada com a equipe do Serviço de acolhimento. 

- Realizar o atendimento à família para fortalecimento de vínculos. 

- Encaminhar idosos em situação de violação de direitos e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos para 

acolhimento. 

 

Cascavel, 14 de dezembro de 2016. 
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