


A SEOVE é uma entidade filantrópica de amparo à velhice e de 
trabalho com a comunidade, fundada em 10 de fevereiro de 1972 

por Alcides Abdala Filho, primeiro presidente da instituição.

Inicialmente, as instalações eram de madeira e bem modestas, 
mas com o apoio e muito trabalho dos voluntários a estrutura 

cresceu e foi substituída por alvenaria. A SEOVE fica localizada na 
Avenida Pequeno Príncipe, nº 721, no bairro do Campeche em 

Florianópolis (SC).

BALANÇO SOCIAL 2019



A SEOVE E OS PROJETOS SOCIAIS

❖ Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – São
acolhidas 27 idosas em situação de vulnerabilidade social, entre
63 e 99 anos. Desde 1972, mais de 170 idosas passaram pela
SEOVE. Atualmente, todas as vagas são conveniadas com a
Prefeitura de Florianópolis.

❖ Ação Social Dona Baby – Projeto que atua na captação e
distribuição de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza,
roupas e brinquedos para famílias em situação de
vulnerabilidade social na Grande Florianópolis.

❖ Grupo de Convivência Amigas da Fraternidade – Reúne idosas
da comunidade e da ILPI para a realização de trabalhos manuais,
bem como para a confecção de enxovais destinados às gestantes
em situação de vulnerabilidade social de Florianópolis.



❖ 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.





INDICADORES FINANCEIROS
2019 2018

1. Base de Cálculo VALORES (R$) VALORES (R$)

Receita Bruta (RB) 2.149.654,64 1.885.334,96

Receita Líquida (RL) 365.198,15 361.059,99

Resultado Operacional (RO) 72.931,08 116.259,78

Folha de Pagamento Bruto (FPB) 802.534,44 641.696,39

ORIGEM DOS RECURSOS – RECEITAS TOTAIS

Governos (federal, estadual e municipal) 590.957,12 478.506,72

Empresas (local, nacional e estrangeira) 125.848,50 123.656,45

Institutos e Fundações (local, nacional e estrangeira) 0 0

Contribuições de pessoas físicas 1.077.867,52 975.835,03

Contribuições Art. 35 Estatuto do Idoso 251.865,15 217.842,59

Prestação de serviços e venda de produtos 103.116,35 89.494,17

Receitas Financeiras (Fundos Próprios) 98.702,99 92.140,70

Patrocínios 0 0

Outras receitas 0 0



APLICAÇÃO DOS RECURSOS – DESPESAS TOTAIS

Projetos, programas e ações (excluindo o pessoal) 981.922,05 882.578,58

Pessoal (salários, benefícios e encargos) 802.534,44 641.696,39

Despesas operacionais 298.938,55 248.943,99

Despesas com impostos e taxas 914,88 2.057,88

Despesas financeiras 6.939,50 10.184,56

Capital (máquina, instalações e equipamentos) 47.665,70 117.370,10

Outras despesas 84.177,13 75.754,48



INDICADORES SOCIAIS
2019 2018

2. INDICADORES SOCIAIS 
INTERNOS

VALOR 
(R$)

% FPB % RB VALOR 
(R$)

% FPB % RB

Alimentação 54.555,29 6,80 3,47 35.650,80 5,55 1,89

Encargos sociais compulsórios 0 0

Previdência privada 0 0

Saúde 0 0

Segurança e saúde no trabalho 9.500,00 1,18 0,44 5.600,00 0,87 0,29

Transporte 28.219,85 3,52 1,31 18.506,92 2,88 0,98

Educação 0 0

Cultura 0 0

Capacitação e desenvolvimento 
profissional

0 0

Creches ou auxílio-creche 0 0

Seguros e empréstimos 0 0

Outros 0 0

Total 92.275,14 11,50 4,29 58.957,72 9,30 3,16



2019 2018

3. INDICADORES SOCIAIS 
EXTERNOS

VALOR 
(R$)

% FPB % RB VALOR 
(R$)

% FPB % RB

Educação 0 0

Cultura 0 0

Saúde e saneamento 0 0

Esporte 0 0

Combate à fome e segurança 
alimentar

41.734,65 5,20 1,94 34.272,00 5,34 1,81

Obras públicas 0 0

Campanhas públicas 0 0

Doações (financeira, produtos, 
serviços)

23.201,45 2,89 1,07 12.150,00 1,89 0,64

Outros 0 0

Total das contribuições para a 
sociedade

0 0

Tributos (excluídos encargos 
sociais)

0 0

Total 64.936,10 8,09 3,02 46.422,00 7,23 2,45



INDICADORES AMBIENTAIS
2019 2018

4. INDICADORES AMBIENTAIS VALOR (R$) % FPB % RB VALOR
(R$)

% FPB % RB

Investimentos relacionados com 
a produção/ 
Operação da entidade

100.000,00 12,46 4,65 75.000,00 11,68 3,97

Investimentos em programas e/ 
ou projetos 
Externos

0 0

Total dos investimentos em 
meio ambiente

100.000,00 12,46 4,65 75.000,00 11,68 3,97

Valores de multas por infração à 
legislação Ambiental

0 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%



• REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA: Difundimos a cultura de economia de energia, visando não só a
redução do custo, mas também os impactos causados com a utilização indevida e desnecessária, visando
desta forma, proteger e manter os recursos naturais. Disseminando esta cultura através de
conscientização dos colaboradores bem como a importância, demonstrando os impactos causados. Foram
substituídos equipamentos da cozinha (usados), como geladeiras e freezer, que ainda eram obsoletos, em
virtude do gás usado e do alto consumo de energia elétrica, por equipamentos novos e em conformidade
com as novas regras do Inmetro. Foram redimensionados diversos ares-condicionados em uso pelo mesmo
motivo, substituindo os antigos por modelos “Split”, também para redução de energia elétrica, e melhor
custo-benefício. Substituição da rede de energia elétrica do lar/administração de monofásico para trifásico
380 V, visando redução de consumo, equalização de fases evitando dessa forma as constantes quedas de
energia, motivadas pela sobrecarga. Com isso, conseguimos uma redução de consumo de energia de 23%
em comparação a anos anteriores. Além disso, fazemos uso de placas solares para captação de energia
solar para aquecimento de água.

• 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 e são fiscalizadas pelos responsáveis pelos setores envolvidos.

• REAPROVEITAMENTO DE ROUPAS, MÓVEIS E ELETRO-DOMÉSTICOS: Todos esses produtos doados à
Instituição, são retrabalhados e voltam em benefício da coletividade para reuso. É notável a quantidade de
material que é reaproveitado, e que teoricamente iria para o lixo ambiental.

• ECOPONTO SEOVE: Realiza-se a coleta de óleo de cozinha junto à comunidade, recolhendo cerca de 80
litros de óleo por ano.

• PROJETO DE ENERGIA FOTO VOLTAICA: Em estudo de viabilidade e parceria.



2019 2018

5. INDICADORES DO CORPO 
FUNCIONAL

QUANTITATIVOS QUANTITATIVOS

Nº de empregados (as) ao final do 
período:

24 33

Nº de admissões durante o período: 14 16

Nº de empregados (as) terceirizados 
(as):

0 0

Nº de estagiários (as): 3 3

Nº de empregados (as) acima de 45 
anos:

13 13

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

0 0

Nº de mulheres que trabalham na 
entidade:

22 31

% de cargos de chefia ocupados por 
mulheres:

100 100

Nº de afrodescendentes que 
trabalham na entidade: 2 2

% de cargos de chefia ocupados por 
afrodescendentes:

0 0

Nº de pessoas com deficiência: 0 0

Nº de multas trabalhistas: 0 0



INDICADORES 
RELEVANTES QUANTO AO 
EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

NA ENTIDADE

2019 2020

Relação entre a maior e a 
menor remuneração na 
entidade:

R$ 2.200,00 a R$ 1.271,00
Metas

R$ 1.271,00 a R$ 2.450,00

Nº total de acidentes de 
trabalho: 

0 0

Os projetos educacionais, 
culturais, esportivos, sociais e 
ambientais desenvolvidos pela 
entidade foram definidos por:

( x ) Diretoria ( x ) Diretoria

(    ) Gerência (    ) Gerência

( x ) Empregados (as) ( x ) Empregados (as)

(    ) Não se aplica (    ) Não se aplica

Os padrões de segurança e 
salubridade no 
ambiente foram definidos por:

(    ) Diretoria (    ) Diretoria

(    ) Gerência (    ) Gerência

(    ) Empregados (as) (    ) Empregados (as)

(  x  ) PPRA ( x ) PPRA

Quanto à liberdade sindical, ao 
direito de negociação coletiva 
e à representação interna 
dos (as) trabalhadores(as), a 
entidade:

(    ) Não se aplica (    ) Não se aplica

(    ) Não se envolve (    ) Não se envolve

(    ) Incentiva (    ) Incentiva

( x )
Segue as normas da 

OIT
( x )

Segue as normas da 

OIT











As doações de roupas e móveis feitas
pela comunidade abastecem nossos
bazares e o recurso proveniente deles é
utilizado para manter o lar de idosas.

Venha conhecer 
nossos bazares!!!



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.

Mensagem do Presidente

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



