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Apresentação da Instituição

Tem como Missão “acolher e assistir integralmente a pessoa idosa, 
assegurar direitos, condições de vida digna e finitude humanizada”. 

Como Visão “ser referência nacional no acolhimento e assistência integral 
à pessoa idosa, com excelência dos serviços e autossustentação, 

contribuindo para a formação acadêmica e profissional”, adotando 
a ética, a excelência, o respeito, a responsabilidade social, a 

solidariedade e a transparência como seus principais valores.

As fontes de recursos – captação via imposto de renda, 
telemarketing, percentual do benefício de aposentadoria das 
pessoas idosas, programa Sua Nota Tem Valor, doações em 

espécie e em produtos, campanhas permanentes e sazonais, dentre 
outras - garantem o funcionamento da Instituição. 

O Lar Torres de Melo é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI), criada em 1905, que atua no acolhimento de pessoas idosas, 

atualmente com 200 residentes, garantindo assistência integral – moradia 
com condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 

segurança, alimentação, serviço social, consultas médicas, de enfermagem, 
psicológicas, fisioterapia, farmácia, nutrição, terapia ocupacional, 

lazer e cultura.



Valores recebidos em 2020

Data

Total

Sorteio Rateio
R$ 0,00

06 /Ago

06 /Out

07 /Dez

29 /Dez

06 /Nov

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 25.000,00

R$ 80.000,00

R$ 0,00

R$ 5.000,00

R$ 27.065,37

R$ 19.102,75

R$ 107.243,37

R$ 17,002,75

R$ 16.040,05

R$ 28.032,45



Resumo dos principais serviços e contratos

REFORMA ESPAÇO SEMI-DEPENDENTE FEMININO

Reforma de um dos espaços semidependente, onde vivem 12 (doze) 
mulheres com grau II de dependência - denominado CASARÃO - com 

substituição de piso, revestimento, instalações elétrica e hidráulica, 
pintura de paredes, portas e janelas, propiciando a adequabilidade ao

padrão legal definido.



AJUSTES NA INFRAESTRUTURA FÍSICA

Realização de manutenção preventiva e/ou corretiva em bombas 
de água, aquecedores para os banheiros das pessoas idosas, reforma 
da quadra, câmara fria de armazenamento de alimentos, corrimões,

 estrutura de ferro, portas e janelas.



AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

O número de 200 (duzentas) pessoas idosas atendidas, distribuídas 
nos três graus de dependência, segundo definição da RDC nº 283, de 
26 de setembro de 2005, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), enseja o consumo de medicamentos 
tanto para prevenção quanto para controle de doenças. Notadamen-

te, em um ano de pandemia onde se fez necessário o uso específico de 
medicamentos para controle da COVID. 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

CUSTEIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS DE COZINHA

Despesas administrativas requeridas para o funcionamento 
das atividades operacionais. 

A pandemia da COVID-19, além das necessidades habituais, ampliou o 
uso de maior número de EPIs, bem como ensejou a aquisição de outros 
específicos, no sentido de proteger as pessoas idosas e funcionários 
contra possíveis riscos ameaçadores da sua saúde e segurança, deman-

dando assim, mais recursos para esta finalidade.



Agradecemos a 
sua colaboração!

Continue nos ajudando a promover 
a dignidade da pessoa idosa.


