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SEOVE- LAR DE IDOSAS

Nossa História 

A SEOVE é uma entidade filantrópica de amparo à velhice e de
trabalhos com a comunidade, fundada em 10 de fevereiro de
1972, por Alcides Abdala Filho, que foi seu primeiro Presidente.
Inicialmente, em instalações modestas, com o correr dos anos as
construções de madeira foram sendo substituídas por prédios de
alvenaria.
Situa-se na Avenida Pequeno Príncipe, 721, no bairro do
Campeche – Florianópolis-SC, em uma gleba de terra com bela
arborização, abriga idosas em prédio bem construído com
conforto, segurança , onde recebem carinho, atenção, boa
alimentação, roupas de uso pessoal, calçados, acompanhamento
médico, remédios e tudo mais que for necessário ao seu bem-
estar. Também lhes é proporcionado lazer e entretenimento.



Sobre o Lar de Idosas
Somos uma instituição de Longa 
Permanência para Idosas.

Atualmente acolhemos 27 idosas 
em situação de vulnerabilidade e 
risco social, entre 60 a 98 anos.

Desde 1972 já passaram pela nossa 
instituição 171 idosas.

Outros Projetos...

Ação Social Dona Baby
Idealizada em dezembro de 2014 a ação social Dona Baby é uma iniciativa
de voluntários da SEOVE, visando auxiliar famílias em situações de
vulnerabilidade Social em Florianópolis e desenvolver campanhas em prol
da manutenção do Lar de Idosas da SEOVE. Trabalha na captação de
donativos* junto a comunidade e parceiros. Se deseja colaborar, entregue
suas doações na sede da SEOVE, no horário comercial ou nas palestras
públicas.
O Grupo de Convivência Amigas da Fraternidade
É outro segmento assistencial que reúne idosas internas e senhoras da
comunidade para ensinar-lhes noções de artesanato, bordado, costura,
tricô, crochê , bem como a confecção de enxovais para senhoras carentes
da comunidade. São realizados Bazares dos trabalhos produzidos.



Missão – Acolher o idoso em situação de vulnerabilidade e/ou
risco social, oferecendo-lhe assistência multiprofissional,
garantindo-lhe qualidade de vida.

Visão– Tornar-se referência municipal de assistência social
especializada à terceira idade, proporcionando conforto e
qualidade de vida aos assistidos.

Valores – Comprometimento e defesa dos direitos da pessoa
idosa;
Atuação com transparência e respeito à comunidade;
Compromisso, excelência e qualidade no atendimento
prestado;
Em todos os níveis de ação, atuar com responsabilidade
social, mantendo a ética, integridade e a valorização do ser
humano e da comunidade.
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Indicadores Financeiros
2018 2017

1. BASE DE CÁLCULO VALORES (R$) VALORES (R$)

Receita bruta (RB) 1.885,334,96 1.915,189,34

Receita líquida (RL) 361.059,99 660.305,98

Resultado operacional (RO) 116.259,78 349.338,01

Folha de |Pagamento bruto (FPB) 641.696,39 564.247,69

ORIGEM DOS RECURSOS - RECEITAS TOTAIS

Governos (federal, estadual e municipal) 478.506,72 510.068,13
Empresas (local, nacional e estrangeira) 123.656,45 95.002,37
Institutos e Fundações (local, nacional e 
estrangeira)

0 0

Contribuições de pessoas físicas 975.835,03 1.051.171,36
Contribuições 217.842,59 213.948,00
Prestação de serviços e venda de produtos 89.494,17 44.999,48
Receitas financeiras (Fundos próprios) 92.140,70 113.963,67
Patrocínios 0 0
Outras receitas 0 0
APLICAÇÃO DOS RECURSOS – DESPESAS TOTAIS
Projetos, programas e ações (excluindo 
pessoal)

882.578,58 690.635,67

Pessoal (salários, benefícios e encargos) 641.696,39 564.247,69
Despesas operacionais 248.943,99 342.891,98
Despesas com impostos e taxas 2.057,88 8.743,04
Despesas financeiras 10.184,56 4.382,93
Capital (máquinas, instalações e 
equipamentos)

117.370,10 29.329,79

Outras despesas 75.754,48 68.913,69



2. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
VALOR

(R$)
% FPB % RB VALOR (R$) % FPB % RB

Alimentação 35.650,80 5,55 1,89 32.400,00 5,70 1,69
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada

0

Saúde 0
Segurança e saúde no trabalho 5600,00 0,87 0,29 4800,00 0,85 0,25
Transporte 18.506,92 2,88 0,98 11.080,54 1,96 0,58
Educação 0
Cultura 0
Capacitação e desenvolvimento 
profissional

0

Creches ou auxílio-creche 0
Seguros e empréstimos 0
Outros
Total 58.957,72 9,30 3,16 48.280,54 8,51 2,52

2018 2017

3. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS
VALOR (R$)

% FPB
% RB VALOR (R$) % FPB % RB

Educação 0

Cultura 0

Saúde e saneamento 0

Esporte 0
Combate à fome e segurança alimentar 34.272,00 5,34 1,81 28.560,00 5,05 1,49
Obras públicas 0
Campanhas públicas 0
Doações (roupas e móveis) 12.150,00 1,89 0,64 9.300,00 1,64 0,48
Outros 0
Total das contribuições para a sociedade
Tributos (excluídos encargos sociais)

Total 46.422,00
7,23 2,45 37.860,00 6,70 1,97



2018 2017

4. INDICADORES AMBIENTAIS VALOR (R$)

%
F
P
B

% RB VALOR (R$)

%
F
P
B

% RB

Investimentos relacionados com a produção/ 
Operação da entidade

0

Investimentos em programas e/ ou projetos 
Externos

0

Total dos investimentos em meio ambiente 0

Valores de multas por infração à legislação Ambiental 0

Nº de multas ambientais: 0 0

Quanto ao estabelecimento de metas anuais para 
minimizar resíduos, o consumo em geral na produção 
/ operação e aumentar a eficácia na utilização de 
recursos naturais, a entidade:

(    ) Não possui 
metas

(    ) Não possui 
metas

(    ) Cumpre de 0 a 
50%

(    ) Cumpre de 0 a 
50%

(    ) Cumpre de 51 a 
75%

(    ) Cumpre de 51 a 
75%

( X  ) Cumpre de 76 a 
100%

(  X ) Cumpre de 76 a 
100%



2018 2017

INDICADORES DO CORPO FUNCIONAL Quantitativos Quantitativos

Nº de empregados (as) ao final do período: 33 30

Nº de admissões durante o período: 16 20

Nº de empregados (as) terceirizados (as): 0 0

Nº de estagiários (as): 0 0

Nº de empregados (as) acima de 45 anos: 13 16

Nº de empregados (as) de 16 a 18 anos: 0 0

Nº de mulheres que trabalham na entidade: 31 29

% de cargos de chefia ocupados por 
mulheres:

0 0

Nº de afrodescendentes que trabalham na
entidade: 0 0

% de cargos de chefia ocupados por 
afrodescendentes: 0 0

Nº de pessoas com deficiência: 0 0

Nº de multas trabalhistas: 0 0

Indicadores do Corpo 
Funcional

INDICADORES SOCIAIS INTERNOS
VALOR

(R$)
% FPB % RB VALOR (R$) % FPB % RB

Alimentação 35.650,80 5,55 1,89 32.400,00 5,70 1,69
Encargos sociais compulsórios
Previdência privada

0

Saúde 0
Segurança e saúde no trabalho 5600,00 0,87 0,29 4800,00 0,85 0,25
Transporte 18.506,92 2,88 0,98 11.080,54 1,96 0,58
Educação 0
Cultura 0
Capacitação e desenvolvimento profissional 0
Creches ou auxílio-creche 0
Seguros e empréstimos 0
Outros
Total 58.957,72 9,30 3,16 48.280,54 8,51 2,52



ORIENTAÇÕES QUALITATIVAS –
INDICADORES AMBIENTAIS

• REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA: Difundimos a cultura de economia de
energia, visando não só a redução de valor mas também os impactos causados com
a utilização indevida e desnecessária, visando desta forma proteger manter os
recursos naturais, disseminando está cultura através de conscientização dos
trabalhadores desta importância e demonstrando os impactos causados, com isso,
conseguimos uma redução de consumo de energia de 25% em comparação a anos
anteriores.

• REDUÇÃO NO CONSUMO DE ÁGUA: Realizamos as modificações na acoplagem da
água, que passaram a ser em 6 litros de água/descarga, em vez de 20 litros das
válvulas de parede, além de possuírem botão de três e seis litros, podendo serem
acionadas de acordo com a necessidade. Incluímos a conscientização no banho,
onde enquanto as idosas são ensaboadas o chuveiro permanece desligado,
economizando. Todas as orientações foram repassadas são fiscalizadas pelos
responsáveis pelos setores envolvidos.

• REAPROVEITAMENTO DE ROUPAS: Todas as roupas que teriam seu fim no descarte
é reaproveitado para realização de artesanato que são revendidos em feiras
mensais na própria instituição, anualmente arrecadamos vinte mil reais em revenda
deste material reaproveitado, além de serem direcionados para a Seove e utilizado
pelas idosas ou áreas afins.

• PAINÉIS SOLARES: Projeto realizado neste ano (2019) porem ainda em execução,
aguardando captação de verbas para a realização do mesmo.

• UNIDADE DE TRATAMENTO PARA EFLUENTES: Realizamos neste ano (2019) um
sistema de tratamento de efluentes, onde pretende-se reutilizar esse volume de
água tratada para as caixas de descargas e mangueiras externas da instituição
(projeto ainda não executado completamente pois falta verbas para esse ligação da
unidade e caixas de descarga).



Depoimentos

Iara Guichard, 
Residente do Lar

Guaciara Bistulf,
Residente do Lar

“A SEOVE como Instituição de 
Longa Permanência é a 

extensão da nossa casa, pois 
aqui me sinto como se 

estivesse na casa dos meus 
pais.”

“Gosto muito daqui, hoje são 
minha família. Pois vim pra cá 
em uma fase muito difícil da 
minha vida, mas aqui consegui 
apoio mental e espiritual.
Os funcionários daqui são 
nossas amigos, amorosos e 
nossos anjos da guarda.” 



“Trabalhar na SEOVE é uma 
sensação de satisfação, dever 

cumprido e gratidão.
As idosas são muito queridas e 

amorosas.
Os colaboradores são muito 

parceiros uns dos outros, todos se 
ajudam e lutam pela mesma 

causa”.Mariana Coelho, 24.
Colaboradora.



Mensagem do Presidente

• Declaro que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009. Os 
registros contábeis estão de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, 
com observância, no que for permitido, da convergência às 
Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 
11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 
2009.

Tendo como atividade fim de Associações de defesa de direitos 
Sociais exercida desde 10/02/73.

http://www.lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=143902
http://www.lefisc.com.br/open.aspx?id=1&cod=137758


Curiosidades
• Somos uma instituição filantrópica, conveniada com a PMF onde os

mesmos nos auxiliam com um valor mensal para pagamento de algumas
despesas, entretanto nossos custos são elevados e é baseado nas doações e
nas vendas dos nossos bazares que nos mantemos.

• As idosas para entrarem na instituição devem passar pelo primeiro
acolhimento no CRAS ( Centro de Referência da Assistência Social), após
isso, devem aguardar na fila de espera.

• Só há vagas, quando uma idosa institucionalizada entra em óbito ou em
momentos raros, retorna para casa.

• Em nosso Lar nossas idosas são muito ativas e presamos muito pela
qualidade de vida delas. Contamos com voluntários diariamente, para dar o
suporte necessário, como por exemplo: corte de cabelo, pintura das unhas,
caminhadas diárias, aulas de música e artesanato, aulas de português para
idosas que não sabem ler, aula de musculação na academia localizada na
própria instituição. Além de parcerias como aulas de Pilates e
Hidroginástica em estabelecimentos próximos.

• Buscamos parceiros em restaurantes e lanchonetes do bairro para sempre
que possível levar as idosas para uma refeição diferenciada , em contato
com pessoas diferentes também.

• Buscamos sempre trazer atrações e apresentações para nossas idosas
semanalmente. Seja levando-as aos estabelecimentos ou trazendo as
apresentações para o Lar.

• Nosso Lar fica aberto de segunda a sábado das 14 horas até às 17 horas
para receber visitas, amigos, parentes e voluntários.



SEOVE em Números...

Despesas mensais do Lar de idosas – R$ 101.973,21
Número de idosas acolhidas – 27
Custo médio mensal por idosas – R$3.777,00

Fraldas geriátricas
3400,00 unidades 

Lenços 
umedecidos

5320,00 

Leite
720 litros

Refeições 
servidas
6600,00

Consumo médio mensal



Conheça nossos 
bazares!!


