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1. DADOS CADASTRAIS:

Nome da Organização Social Recant0 São Benedito

CNPJ 45.702.644/0001-60

Endereço Estrada Municipal Joaquim da Costa Manso, n° 920

Bairro Bairro da Fervura

Telefone (12) 3971-1280

E-mail recantosaobenedito(5)terra.com.br

Lei que Declara Utilidade Pública: Municipal Lei n° 688 de 26/11/1991

Estadual Lei n° 178 de 24/04/2015

Federal Lei n° 13.267 de 11/12/2008

Número de Inscrição CMAS: N°002/1999

Número de Inscrição CMI:

CEBAS n° 71000.040102/2010-96

CEBAS n° de registro que está em andamento: 71000.064.884/2013-00

Conta Corrente Agencia Banco

1.2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Nome do Presidente: José Antonio Thomaz da Silva

RG: 18.049.363-2-SSP-SP CPF 052.102.258/44

1.3. VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA ATUAL

Período: 02/01/2019 à 31/12/2020

1.4. ÁREA DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

AREA Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI
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1.5. O ESTATUTO SOCIAL ESTÁ ADEQUADO A LEI 13.019/2014

(X) SIM ( ) NÃO ( ) EM ADEQUAÇÃO

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO:

2.1 DIAGNÓSTICO:

Uma das maiores conquistas culturais de um povo em seu processo de 
humanização é o envelhecimento de sua população, refletindo uma melhoria das 
condições de vida. De acordo com projeções das Nações Unidas (Fundo de 
Populações) “uma em cada 9 pessoas no mundo tem 60 anos ou mais, e estima-se 
um crescimento para 1 em cada 5 por volta de 2050”. (...) Em 2050 pela primeira 
vez haverá mais idosos que crianças menores de 15 anos. O aumento acentuado 
do número de idosos nas últimas décadas e o fato de grande parte deles 
permanecer em atividade e com autonomia fizeram com que o interesse pelo estudo 
do envelhecimento fosse se dando progressivamente. A demanda social de idosos 
tem gerado preocupações não somente em relação aos custos elevados para o 
Estado, mas com as condições de saúde, a qualidade de vida, a autonomia e a 
independência desta parcela da população que envelhece, necessitando, portanto, 
de políticas sérias e consistentes a respeito.

Considerando que o envelhecimento populacional vem crescendo vertiginosamente 
e as políticas públicas voltadas para este seguimento não tem acompanhado de 
maneira satisfatória este crescimento O RECANTO SÃO BENEDITO, fundado de 
fato em 1973, Pessoa Jurídica de direito privado sem fins lucrativos ou econômicos, 
vem prestando o Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade em 
forma de Abrigo institucional, tem como missão acolher com dignidade, idosos de 
ambos sexo, com idade acima de sessenta (60) anos, que esteja em situação de 
risco, vulnerabilidade social com vínculo familiar fragilizados ou rompidos.

Considerando o RECANTO SÃO BENEDITO, que atua neste ramo há 47 anos, com 
capacidade de atender 35 idosos dos diferentes graus de dependência , em suas 
instalações de acordo com a norma RDC 283, tem seu reconhecimento como 
entidade de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal visa acolher e/ou 
prevenir a incidência de agravos à vida face às situações de vulnerabilidade desta 
população que está envelhecendo expostos a situação de vulnerabilidade social, 

vínculo familiar fragilizado e/ou rompido e dentro deste contexto familiar.
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A Instituição dispõe no seu Quadro de Pessoal 25 funcionários , ou seja seus 
técnicos de prestação de serviços de acolhimento institucional.
Perfazendo um total de 60 pessoas a ser beneficiadas com recursos financeiros 
recebidos para o Confinamento Emergencial.

2.2 -  OBJETIVO ESPECIFICO:

•  Aplicação de todas as orientações para a prevenção e o controle de infecções 
pelo coronavírus, inseridas na Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n° 05/2020, 
estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

•  Contribuir para um processo de envelhecimento, ativo, saudável das pessoas 
idosas residentes;

•  Proporcionar condições de trabalho adequadas e seguras aos funcionários;

•  Propiciar tranquilidade para as pessoas idosas assistidas;

•  Promover a convivência adequada das pessoas idosas acolhidas, evitando-se 
aglomeração, a fim de diminuir riscos de eventuais contaminações.

2.3 JUSTIFICATIVA

O “Recanto São Benedito”, embora seja uma associação de direito privado, oferta 
serviços de relevante interesse público e social. Nesse sentido, por falta de 
aparelhamento específico do Poder Público, presta tais serviços essenciais às 
pessoas idosas que dependem totalmente dessa estrutura de proteção social 
especial de alta complexidade. E pelo fato de as pessoas idosas configurarem na 
principal linha de risco de contaminação pelo COVID - 19, esta ILPI passa a ser 
mais ainda o “porto seguro” para nossos idosos internos. No entanto, o recurso 
pleiteado e necessário para a implementação e execução das prevenções 
necessárias contra o COVID - 19, não há recursos financeiros disponíveis e 
suficientes no orçamento institucional.
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Sendo notório que os recursos próprios e governamentais são insuficientes para a 
manutenção dos serviços socioassistenciais. Ademais, pelo advento da quarentena 
as doações materiais e financeiras sofreram drástica queda e a captação de 
recursos líquidos de eventos beneficentes está suspensa.

Estamos passando por um momento único no mundo. Diariamente, as medidas 
tomadas pelo poder público são reavaliadas e pensadas para minimizar os impactos 
sofridos por toda a população com a atual crise de saúde. Garantir os cuidados 
necessários com toda a população de São Paulo, defender a saúde e a vida são 
responsabilidades de todos.
O artigo 37 do Estatuto do Idoso garante o direito à moradia digna, no seio da 
família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim 
o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. E garante que a assistência 
integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando 
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos 
financeiros próprios ou da família. Sendo este os casos dos idosos beneficiários 
deste nosso projeto, visa investimento exclusivamente em função da garantia dos 
direitos essenciais à dignidade e a qualidade de vida. Contribuindo para a 
autonomia, o protagonismo e a longevidade.

2.3.1. PROJETO:

Título do Projeto: Idosos Institucionalizados

2.3.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: 22/06/2020 Término: 22/09/2020

2.3.3. PÚBLICO ALVO:

Idosos acima de 60 anos

2.3.4. OBJETIVO GERAL:
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Acolher e garantir proteção integral, contribuindo para prevenção do agravamento 
de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos.

2.3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

•  Contribuir para um processo de envelhecimento, ativo, saudável e com o 

mínimo de autonomia na execução de AVD (Atividades de Vida Diária).

•  Resgatar, incentivar a capacidade de interação, convivência e fortalecimento 

de vínculos e grupos internos.

•  Promover a convivência com grupos comunitários.

3. Plano de Aplicação dos Recursos

ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE VALOR
1. DESPESAS DE CUSTEIOS

1.1 MATERIAL DE CONSUMO
EPIs para Usuários e 

Técnicos
35 PESSOAS (IDOSOS) 

25 PESSOAS 
(FUNCIONÁRIOS)

Materiais de Higiene Pessoal 
Para Usuários

35 PESSOAS

Materiais de Limpeza para 
Usuários e Técnicos

35 PESSOAS (IDOSOS) 
25 PESSOAS 

(FUNCIONÁRIOS)
TOTAL R$ 5.250,00


