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1 -DADOS CADASTRAIS E APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE
Nome: Lar Jesus é Amor
Endereço: Rua Caibar Schutel 691 Itatiaia D. de Caxias RJ
Telefone: 21-26714023
Fundação: 16/04/1988
Responsável Legal: Irani Silva Soares
CNPJ 32005175/0001-88
Registro do Conselho Municipal de Assistência Social 018
Registro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 011/93 

2 -APRESENTAÇÃO
Segundo a doutrina e o ordenamento jurídico, a família é o pilar da sociedade e deve ser protegida 
pelo Estado. Visando destacar a magnitude da família no desenvolvimento do público pueril e 
jovem, fez-se uma abordagem do princípio fundamental da convivência familiar. O convívio 
saudável com os familiares para o Direito é uma prioridade, uma vez que promove o bom 
desenvolvimento físico e mental da criança e/ou adolescente, estimulando a ideia de paz, união, 
amor e proteção, indispensáveis para aprimorar as idéias que estão em formação na criança e/ou 
adolescente.

A institucionalização da criança acontece através de uma ação do poder judiciário ou conselho 
tutelar por meio da guia de acolhimento, que é composta por uma identificação do abrigado. É por 
meio de uma equipe multidisciplinar que será elaborado um plano individualizado da criança, para 
que o magistrado, possa decidir, devidamente embasado, a permanência ou a volta daquele ao 
meio familiar. A guia de acolhimento e o plano individual de atendimento são documentos 
importantes para o processo, uma vez que são responsáveis pela identificação do atendido, 
demonstrando sua origem, seus problemas sociais, econômicos e psicológicos, fornecendo, assim, 
os dados necessários, para o justo julgamento e o seu período de permanência na instituição que 
por lei não pode ultrapassar dois anos.

O Lar Jesus e Amor foi fundado em 16 de abril de 1988, pela atual presidente devido a grande 
demanda de crianças abandonadas na porta do Jardim Escola Sossego da Mamãe onde era
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proprietária, informava a situação das crianças ao Juizado de Menores porem não havia instituição 
para atendimento de crianças pequenas, o Juizado nesta época expedia guarda provisória para que 
a referida senhora cuidasse da criança ate posterior decisão judiciária, devido a estes fatos a 
mesma sentiu necessidade de criar um Lar Transitório para atender essas crianças fato que ocorreu 
após doação do terreno pela Cruzada Espírita Discípulos de Allan Kardec. No ano de 1998 a atual 
Vara da Infância e Juventude da Comarca de Duque de Caxias em reconhecimento ao trabalho 
realizado especialmente com as crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade e a estrutura 
organizada pela instituição determinou atendimento exclusivo nesta faixa etária.

A instituição desenvolve um serviço da Assistência Social da Proteção Especial de Alta 
Complexidade, que oferece atendimento a crianças e adolescentes que se encontram em situação 
de abandono, ameaça ou violação de direitos e necessitam de acolhimento provisório, fora de seu 
núcleo familiar de origem.

A instituição Lar Jesus e amor durante o período de acolhimento envia para a Justiça da Infância e 
da Juventude relatório trimestral de modo a subsidiar o acompanhamento da situação jurídico- 
familiar de cada atendido para uma avaliação por parte da Justiça sobre a possibilidade de 
reintegração familiar ou necessidade de encaminhamento para família substituta também em 
parceria com o conselho tutelar.

A instituição para o melhor desenvolvimento das suas atividades mantém parceira com as esferas 
públicas e privadas em rede para proporcionar aos usuários assistidos um melhor atendimento e 
acompanhamento principalmente no seguimento da saúde e bem estar.

O atendimento e o serviço ofertado tem capacidade maxima para 20 acolhidos, zelando de forma 
responsável pela integridade física e emocional de crianças e adolescentes que, temporariamente 
necessitem viver afastados da convivência com suas famílias, promovendo formas de cuidado e 
de educação em ambiente coletivo, provido de infraestrutura material e humana, capazes de 
proporcionar, ao acolhido, condições de pleno desenvolvimento.

A rotina da instituição Lar Jesus e amor com seus usuários acontece de forma continua nos 
períodos da manhã, tarde e noite. No período matinal a rotina é feita de acordo com suas idades 
em dois grupos (primeira infância e segunda infância). O grupo da primeira infância tem a sua 
rotina organizada da seguinte forma: higiene, alimentação (café), medicação em seus respectivos
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horários, acompanhamento médico especializado, atividades, higiene, alimentação (almoço), 
soneca da tarde, alimentação (lanche), atividades, higiene, alimentação (jantar), atividades, 
alimentação (colação) e sono noturno. 0  grupo da segunda infância tem a sua rotina organizada da 
seguinte forma: higiene, alimentação (café), escola (para os já matriculados) ou atividades 
pedagógicas e recreação livre, higiene, alimentação (almoço), soneca da tarde, alimentação 
(lanche), atividades livres e/ou direcionadas, higiene, alimentação (jantar), atividades, alimentação 
(colação) e sono noturno.

A instituição tem um quadro de profissionais composto de 10 educadoras, 05 serviços gerais 01 
cozinheira, 01 assistente social, 01 psicóloga, 01 pedagoga, 01 pediatra e 01 psicopedagoga que 
atua diretamente com todos vinte usuários do Lar Jesus e amor.

3 -  OBJETO
Promover o acolhimento de crianças que se encontram em situação de abandono, ameaça ou 
violação de direitos que necessitam de acolhimento provisório, fora de seu núcleo familiar de 
origem de forma a garantir sua proteção integral.

4 -OBJETIVOS

® OBJETIVO GERAL
> Melhoraria do local e dos serviços ofertados para as crianças atendidas pela instituição, 

garantindo seus direitos fundamentais e zelando pela sua integridade física e mental 
oferecendo segurança, apoio, proteção e cuidado.

® OBJETIVOS ESPECÍFICOS
> Fomentar o pensamento criativo através das múltiplas atividades locais com oficinas 

direcionadas ao fortalecimento dos vínculos sociais, qualidade de vida e o desenvolvimento 
do ser crítico e auto critico dos seus atos.

> Reforma e adequação dos ambientes de atividades e permanência prolongada e transitória.

5 -PÚBLICOS ALVO

CRIANÇAS TOTAL ATENDIDOS

00 a 06 anos 20
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6 -  ÁREA DE ABRANGÊNCIA
0 atendimento da instituição é feito no bairro da Vila São Luiz, localizado no primeiro distrito do 
município de Duque de Caxias -  RJ. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- 
IBGE o município de Duque de Caxias possui uma população estimada para 2020 de 924 624 
habitantes, devendo ocupar assim o posto mais populoso da Baixada Fluminense, o terceiro mais 
populoso do estado e o 18̂  mais populoso do país.

O bairro da Vila São Luiz segundo o último censo 1BGE/2010 é formado por uma população de 
29.716 habitantes. Sua população feminina local ocupa a maior representatividade em seu 
território com mais de 53% da totalidade de seus moradores. A população jovem com idades entre 
0 e 14 anos representam 18.8% configurando assim uma população local com mais jovens do que 
idosos cuja a representação é de apenas 8.3%.

A instituição Lar Jesus e Amor desde a sua formação inicial em 1988 sempre buscou por zelar pela 
integridade física e emocional de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos desatendidos 
ou violados, seja por uma situação de abandono social, seja pelo risco pessoal a que foram 
expostos pela negligência de seus responsáveis. A referida instituição atende como medida de 
proteção a criança, essencial para a comunidade devido à ausência de políticas públicas que visem 
o apoio a crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade na região.

7 -JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal estabelece que a "família é a base da sociedade" (Art. 226) e que, portanto, 
compete a ela, juntamente com o Estado, a sociedade em geral e as comunidades, "assegurar à 
criança e ao adolescente o exercício de seus direitos fundamentais" (Art. 227).

Segundo o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidadas para a infância -  UNICEF, o 
Brasil possui uma população de 210,1 milhões de pessoas, dos quais 53.759.457 têm menos de 18 
anos de idade. Mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros são 
afrodescendentes. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e 
necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial.
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Em 2021 a entrega voluntária de crianças em abrigos no estado do Rio cresceu mais de 126% em 
um ano. Também houve aumento de mais de 44% no número de crianças ou adolescentes 
entregues porque o responsável estava doente. Os dados são do 273 Censo do Módulo Criança e 
Adolescente, feito pelo Ministério Público do Rio e o aumento é relacionado à Covid-19. De acordo 
com o promotor de justiça Rodrigo Medina, responsáveis que tiveram a situação de saúde agravada 
ou tiveram que cuidar de algum parente doente durante a pandemia são alguns dos casos que 
explicam o aumento do número. Os dados mostram que crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos 
são a maioria dos acolhidos, representando 68% do total.

O cotidiano dos serviços de acolhimento representam um desafio constante para seus 
responsáveis, pois, a proteção integral de crianças e adolescentes envolve várias dimensões de 
cuidado e atendimento de necessidades, além de seu funcionamento durante 24 horas 
ininterruptas. A rotina de um Serviço de Acolhimento precisa ser pensada e planejada com cuidado, 
pois ela é parte fundamental da função reparadora que estes devem oferecer.

Segundo a Lei n3 8.069, de 13 de Julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências, em seu Art. 343 prevê que o poder público estimulará, por 
meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de 
criança ou adolescente afastado do convívio familiar.

A estruturação de um plano nacional destinado à promoção, proteção e defesa do direito de 
crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária reflete a clara decisão do Governo 
Federal de dar prioridade a essa temática, com vistas à formulação e implementação de políticas 
públicas que assegurem a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, de forma integrada e 
articulada com os demais programas de governo.

Este Plano constitui um marco nas políticas públicas no Brasil, ao romper com a cultura da 
institucionalização de crianças e adolescentes e ao fortalecer o paradigma da proteção integral e da 
preservação dos vínculos familiares e comunitários preconizados pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A manutenção dos vínculos familiares e comunitários -  fundamentais para a 
estruturação das crianças e adolescentes como sujeitos e cidadãos -  está diretamente relacionada 
ao investimento nas políticas públicas de atenção à família. A descentralização/municipalização da 
política de atendimento a crianças e adolescentes, associada à ampliação da participação social,
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representa uma contribuição efetiva para a incorporação das demandas locais, possibilitando 
reorganizar as políticas de atendimento de acordo com as prioridades dos diferentes municípios.

O Abrigo tem responsabilidade de estabelecer uma relação harmoniosa entre pais (biológicos ou 
substituto) e filhos; fornecer a essas crianças oportunidades de construírem uma identidade; 
desenvolverem auto-estima; e iniciar um processo de formação do cidadão transformando assim 
sua história de qualidade de vida.

Segundo dados do SNA (Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento) de 2015 a julho de 2021, de 
acordo com dados obtidos com exclusividade pela reportagem, 18,7 mil crianças e adolescentes 
entre 0 e 18 anos deram entrada em serviços de acolhimento com o motivo "abandono pelos pais 
ou responsáveis". Ao todo, o país tem hoje 29,2 mil crianças e adolescentes em 4.594 locais de 
abrigo.

Assim sendo, o abrigo é uma medida de proteção a criança, essencial para a Comunidade 
principalmente no auxilio as políticas públicas na região, que visem apoiar crianças na faixa etária 
de zero a seis anos de idades vitimas de negligência, abandono e violência social.

Diante desta questão entende-se que seria interessante possibilitar a contratação de mais um 
educador social permitindo maior flexibilidade de organização da rotina, maior suporte para o 
cuidador/educador residente ou mãe social, evitando a sobrecarga deste profissional em relação as 
inúmeras demandas que fazem parte do cotidiano do acolhimento.

Mediante ao exposto apresentado a Instituição Lar Jesus é Amor busca de forma gradativa 
acompanhar e ofertar múltiplas ações para o desenvolvimento integral das crianças em um 
ambiente acolherdor em condições de proteção integral.

8 -  RESULTADOS ESPERADOS
Promover ações destinadas à defesa da garantia de direitos das crianças/adolescentes prestando 
plena e integra assistência à criança, ofertando-lhe acolhida cuidado e proteção, promoção de 
saúde física e mental, educação, espaço para socioalização e desenvolvimento em atendimento aos 
princípios definidos no Art. 929 do ECA,

js k
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9 -  PERÍODO DE EXECUÇÃO
12 (doze) meses.

10 -  METAS E ETAPAS

Indicador físico Duração
Meta Etapa Especificação Unidade Quantidade Início Fim

1 Melhoraria do local e dos serviços 
ofertados para as crianças atendidas 
pela instituição, garantindo seus 
direitos fundamentais e zelando pela 
sua integridade física e mental 
oferecendo segurança, apoio, 
proteção e cuidado.

Unid. 12 meses 07/2022 07/2023

1.1 Aquisição de materiai consumo. Unid. 1 07/2022 07/2023
1.2 Contratação de serviço de terceiros Unid. 1 07/2022 07/2023

11 -  PLANO DE APLICAÇÃO

PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO
CÓD. NATUREZA 

DE DESPESAS ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL (R$)

3.3.90.30 Material de consumo R$ 62.400,00
3.3.90.39 Prestação de serviços R$ 137.600,00

TOTAL GERAL R$ 200.000,00

12 -  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Etapa Julho/2022
Meta 1 R$ 62.400,00

1 2 R$ 137.600,00
Total R$ 200.000,00

13 -  DETALHAMENTO DO CUSTO

DESCRIÇÃO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL
Aquisição de material de consumo 1 R$ 62.400,00
Contratação de pessoa jurídica prestação de 
serviços

1
R$ 137.600,00

14 -EQ U IPE TÉCNICA

9
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Profissional Formação
Mínima

Pré-requisitos Quant.

Construtora Serviço
Terceirizado

Executar o desenvolvimento das exigências e 
determinações legais da segurança do trabalho no 
seguimento da construção..

1

15 -  LISTAGEM DE METAS E ETAPAS
i

Meta Etapa Especificação Valor
Data
Início

Data
Término

1 Melhoraria do local e dos serviços 
ofertados para as crianças atendidas 
pela instituição, garantindo seus 
direitos fundamentais e zelando pela 
sua integridade física e mental 
oferecendo segurança, apoio, 
proteção e cuidado.

R$ 200.000,00

07/2022 07/2023

|

1.1 Aquisição de material consumo. R$ 62.400,00 07/2022 07/2023
1.2 Contratação de serviço de terceiros R$ 137.600,00 07/2022 07/2023

!
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

METAl

N° ETAPA ESPECIFICAÇÃO UNI VALOR QTD TOTAL 1o MêS
2o

Mês
3o

Mês
4o

Mês
5o

Mês
6o

Mês

7°

Mês
8o

Mês
9o

Mês
10°
Mês

11°
Mês

12°
Mês

1.1 ETAPA

Caçarola 40 1 R$ 260,00 4 R$ 1.040,00 R$ 1.040,00
Caçarola 38 1 R$ 225,00 4 R$ 900,00 R$ 900,00
Caçarola 32 1 R$ 164,00 4 R$ 656,00 R$ 656,00
Caçarola 20 1 RS 62,00 4 R$ 248,00 R$ 248,00
Caçarola 28 1 R$ 108,00 4 R$ 432,00 R$ 432,00
Caneca Hotel 3,21 1 RS 54,00 3 R$ 162,00 R$ 162,00
Caldeirão 24 1 RS 110,00 4 R$ 440,00 R$ 440,00
Frigideira 36 1 R$ 132,00 5 R$ 660,00 R$ 660,00
Frigideira 26 1 RS 88,00 4 R$ 352,00 R$ 352,00
Caneca Hotel 10 1 RS 21,00 4 R$ 84,00 R$ 84,00
Escumadeira Hotel Grande 1 RS 23,00 4 R$ 92,00 R$ 92,00
Escumadeira Hotel Média 1 RS 17,00 4 R$ 68,00 R$ 68,00
Colher Hotel Grande 1 RS 22,00 4 R$ 88,00 R$ 88,00
Assadeira 38 1 RS 35,00 4 R$ 140,00 R$ 140,00
Assadeira 39 1 RS 42,00 4 R$ 168,00 R$ 168,00
Passador De Arroz 1 RS 90,00 4 R$ 360,00 R$ 360,00
Bule Hotel 2I 1 RS 72,00 3 R$ 216,00 R$ 216,00
Cafeteira 6I 1 RS 730,00 4 R$ 2.920,00 R$ 2.920,00
Panela Pressão 20I 1 R$ 1.209,00 3 R$ 3.627,00 R$ 3.627,00
Berços Com Rodízios 1 RS 409,90 10 R$ 4.099,00 R$ 4.099,00
Geladeira Comerciai Inox 1 RS 7.900,00 2 R$ 15.800,00 R$ 15.800,00
Forno Guilhotina 1 RS 2.800,00 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
Fogão 6 Bocas Inox Industrial 1 R$ 5.497,00 1 R$ 5.497,00 R$ 5.497,00
Coifa Fogão 1 RS 1.971,00 1 R$ 1.971,00 R$ 1.971,00
Liquidificador 1 RS 122,00 2 R$ 244,00 R$ 244,00
Batedeira industrial 5I 1 RS 2.582,00 1 R$ 2.582,00 R$ 2.582,00
Espremedor de Frutas 1 RS 235,00 2 R$ 470,00 R$ 470,00
Fraldas tamanho p 1 RS 43,00 100 R$ 4.300,00 R$ 4.300,00
Fraldas tamanho m 1 RS 32,99 100 R$ 3.299,00 R$ 3.299,00
Fraldas tamanho g 1 RS 35,99 100 R$ 3.599,00 R$ 3.599,00
Bebedouro 100I 1 RS 3.638,00 1 R$ 3.638,00 R$ 3.638,00
Jogo de Ferramenta 110 peças 1 RS 1.448,00 1 R$ 1.448,00 R$ 1.448,00

Total R$ 62.400,00 R$ 62.400,00

1.2 Etapa
Reforma e adequação dos ambientes de atividades 
e permanência prolongadas e transitória 1 R$ 126.180,00 1 R$ 137.600,00 R$ 137.600,00

Total R$ 137.600,00 R$ 137.600,00

Total R$ 200.000,00 R$ 200.000,00
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17 -  LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA

LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA -  30
N? Descrição Unid Qtde Valor Unitário Valor total
1 Aquisição de material de 

consumo
1 1 R$ 62.400,00 R$ 62.400,00

LISTAGEM DE BENS E SERVIÇOS POR ELEMENTO DE DESPESA -  39
N ° Descrição Unid Qtde Valor Unitário Valor total
1 Prestação de serviços 1 1 R$ 137.600,00 R$ 137.600,00

18 -  PRAZO DE EXECUÇÃO

Mês
Meta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
2

19 -  METODOLOGIA
A empresa prestadora de serviços contratada no segmento da construção civil deverá executar 
serviços de infraestrutura, reforma, pintura, reparos em cerâmica e alvenaria em todos os ambientes e 
espaços transitórios e de permanência que sofreram desgastes e ações do tempo pelo seu uso 
constante.

As ações deverão ocorrer em um período de 12 meses sendo o primeiro mês estipulado para a 
contratação das empresas prestadoras de serviços e formalização para efetivação das compras dos 
materiais estipulados. As ações do projeto de reparo e reforma deverão ocorrer em 10 meses a contar 
do segundo mês de implementação do referido projeto.

O último mês está previsto e destinado a entrega dos relatórios de monitoramento e a prestação de 
contas referente aos recursos implementados.

20 -  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ações
M ês

01

M ês

02
M ês

03

M ês

04

M ê s

05

M ês

06

M ê s

07

M ês

08

M ês

09

M ês

10

M ês

11

M ês

12

Contratação das empresas 
prestadoras de serviços
Reforma e infra estrutura local - 1 . _ .
Aquisição de Material estipulados

12
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Monitoramento da execução do 
objeto
Entrega dos relatórios de 
execução e cumprimento do 
objeto e prestação de contas

21 -  AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
0 projeto será monitorado de forma continua mensai com relatórios avaliativos sobre o cumprimento 
do objeto

MONITORAMENTO ATIVIDADES INDICADORES MEIOS DE VERIFICACAO

RESULTADO

Reforma dos
ambientes
transitórios

Registro do local 
antes e após 
reforma.

Número de ambientes transitórios
Registro do local antes e após reforma

Registro fotográfico.
Relatório de planejamento

Relatório e monitoramento do 
cumprimento do objeto

Reforma dos 
ambientes de 
permanência

Registro do local 
antes e após 
reforma.

Número de ambientes transitórios
Registro do local antes e após reforma

Registro fotográfico.
Relatório de planejamento

Relatório e monitoramento do 
cumprimento do objeto

22 -  PRESTAÇÃO DE CONTAS
A entidade beneficiária deverá apresentar relatórios de monitoramento mensai das atividades 
desenvolvidas e prestação de contas da correta utilização dos recursos recebidos através de relatórios 
de forma anual contado a partir da vigência do Termo de Compromisso celebrado.

Encaminhamento da prestação de contas ao Departamento Financeiro da Secretaria de Assistência 
Social e Direitos Humanos do município de Duque de Caxias, com discriminação dos documentos 
apresentados;

Atestado de cumprimento do objeto, emitido pelo representante legal da Entidade 
com comparativo entre as ações propostas e executadas, relatando inclusive os 
benefícios alcançados;
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Conciliação bancária, anexando o extrato consolidado da conta bancária discriminando toda a 
movimentação dos recursos recebidos e sua aplicação financeira, correlacionando (conciliando) as 
datas e valores dos débitos realizados em conta bancária;

Demonstrativo da Aplicação Financeira, anexando extrato consolidado da conta 
aplicação do período.
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Duque de Caxias, 08 de Junho de 2022.

Fraternalmente

Irani Silva Soares 
Presidente 

Lar Jesus é Amor
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