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PLANO DE TRABALHO – DOAÇÕES CHANCELADAS 

DADOS DO PROPONENTE 

Instituição proponente 
LAR DE CRIANÇAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS 

Nº Registro CMDCA: 
047 

Validade do Registro: 
Setembro/2020 

Endereço completo c/ CEP: 
RUA CARVALHO JUNIOR, 505 CORREAS,505 – CORREAS  

E-mail: 
lardecriancas@yahoo.com.br 

Telefone 1: 
24 2221-2504 

Telefone 2: 
24 2221-2395 

Celular: 
24 98839-7106 

Nome do Responsável pela Instituição: 
VERA LUCIA DE AVELAR ALVES DE OLIVEIRA 

Cargo/Função: 
Presidente 

CPF: 
028.722.937-87 

RG/Órgão Expedidor: 
01666617-4 IFP 

Endereço completo do Responsável com endereço de e-mail e telefone celular: 
Rua Agostinho Goulão,583 – Correas- Petrópolis/RJ 

DOADOR(ES) 

Nome: Endereço Completo: CNPJ: Data da 
Doação 

Valor 
Doado 

Valor 
Retido 
(20%) 

Valor da 
Entidade 

1º) WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM 
DE SEGUROS S.A. 
 

SNH Quadra 1 Bloco E 1º 
andar, Ed Caixa 
Seguradora, Brasilia - DF 

42.278.473/0001-
03 

21/12/2019 400.000,00 80.000,00 320.000,00 

2º) SCS Com. E Serv  Químicos  Ltda Rua do Passeio, 56 – 16º 
andar - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ 

01.625.195/0001-
28 

28/12/2019 50.000,00 10.000,00 40.000,00 

3º) JULIO JOSÉ C. PAULO MIRA 
PICOTO 

 01.625.195/0001-
28 

30/12/2019 5.000,00 1.000,00 4.000,00 

Obs.: Em anexo, cópias da(s) carta(s) do(s) doador(es), indicando a instituição beneficiada. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

 
Título do Projeto: 
PROJETO UM NOVO LAR 

Banco: 
Banco do Brasil 

Agência: 
9945-7 

Conta: 
4045-2 

Valor: 
R$ 364.000,00 

Duração: 
7 meses  

Início: 
Março/2021 

Término: 
Setembro/2021 

Eixo Temático: 
 

Eixo temático I – 
Assistência Social 

X 
Eixo temático II – 
Educação 

 Eixo temático III – Esporte, 
recreação e lazer 

 Eixo temático IV – 
Trabalho 

 

Eixo temático V – Fortalecimento de 
ações para a primeira infância 

 Eixo temático VI – Cultura  Eixo temático VII – Fortalecimento de 
ação para a cultura de paz: 

 

 

 
DESCRIÇÃO DA REALIDADE NA QUAL SE INSERE O PROJETO: 

 
O Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças, é uma Entidade de Acolhimento Institucional, que possui capacidade para acolher 

em regime integral, aproximadamente 30 crianças, na faixa etária de 0 a 12 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social, que 

são encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Petrópolis e/ou pelo Conselho Tutelar, após ter sido 

retirada à guarda de seus pais ou responsáveis, por motivos diversos que variam de negligência, abandono familiar,  violência 

física, sexual, exploração sexual, entre outros.  

Após o acolhimento, a representante legal do Lar, passa ser equiparada a guardiã, para todos os efeitos de direito (Lei 8079, art. 

92, § único) – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Fundado em 16 de abril de 1957, pela Enfermeira Lea Pereira Viana, o 

Lar de Crianças Nossa senhora das Graças, iniciou suas atividades com Sanatório Infantil, porém com o passar dos anos e com a 
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descoberta de uma medicação específica, a partir da década de 1940, houve  uma  queda acentuada dos índices de mortalidade 

da doença. E a comprovação da eficácia desses medicamentos na cura da tuberculose (décadas 

de 1950 e 1960), fez com que o tratamento se tornasse primordialmente ambulatorial, tornando assim desnecessária, em sua 

maioria, a internação do paciente. Como consequência, nas décadas seguintes, os sanatórios foram paulatinamente sendo 

desativados.  

Foi então que tornou-se a creche Nossa Senhora Mãe do Mundo e devido ao abandono de algumas crianças no local, logo se 

tornou um Orfanato. 

Com a promulgação do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) e as diversas modificações na legislação, crianças e 

adolescentes; meninos e meninas passaram a permanecer sob a tutela do Estado e o acolhimento institucional passou a ser uma 

medida provisória de proteção para afastados do convívio familiar, até que seja viabilizado o retorno à família de origem ou, na sua 

impossibilidade, encaminhamento para família substituta. 

No período da atual Administração (20 anos) mais de 300 crianças passaram pela Instituição. E todas foram e estão matriculadas 

na rede pública municipal; receberam e recebem apoio pedagógico, com atividades de reforço escolar na Instituição; além do 

acompanhamento psicológico, social, médico de diversas 

especialidades e dentário. Oferecido pela rede pública e por profissionais da iniciativa privada. 
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

A presente proposta busca a manutenção dos custos operacionais da Instituição.  

No gráfico abaixo, pode-se  observar a  redução que vêm ocorrendo no quadro de funcionários no período de 2018 a junho de 

2020. 

  

Figura 1 - Redução do quadro de funcionários  

 Sabemos que a necessidade de mudança será constante nesse mundo disruptivo, mas não podemos desconsiderar que o  

capital humano é um dos recursos mais importantes de uma  empresa, esteja ela ligada a qualquer área ou setor (Primeiro, 

segundo ou terceiro). Pois sem os colaboradores, não existe prestação de serviços. 

No cotidiano de uma Instituição acolhedora a importância dos colaboradores não é diferente, porém torna-se  mais complexa, 

pois trata-se de ‘pessoas cuidando de pessoas’.   

E por estarmos preocupados  com o bem estar e com a saúde de nossos colaboradores tanto no momento de Pandemia 

como no Pós-Pandemia, além de seguir  os protocolos de segurança da OMS (EPI e EPC) e implantar uma politica de revezamento 

de turnos para profissionais que trabalham de segunda a sexta feira,  o  Lar de Crianças estará desenvolvendo como contrapartida  

ao Projeto Um Novo Lar, o Programa Conexão Saúde e Bem Estar, que tem como foco a proteção física e emocional dos  30  
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colaboradores.  A Instituição proporcionará de forma online, atendimentos  psicológico;  criará vídeos e podcasts  com no máximo 3 

minutos, contendo dicas de alimentação; bem estar; exercícios físicos,  ambos orientados por profissionais da área;  também será 

oferecido orientação  financeira, e jurídica ; além de dicas de cursos e desafios  a serem cumpridos pelos colaboradores com 

brindes para quem executar.  

Também será desenvolvido um protocolo de atendimento especial, para  profissionais que testarem positivo para o COVID-19, 

como atendimento psicossocial para passarem por esse momento difícil. 

Além do apoio físico e emocional, a Instituição não podendo oferecer benefícios financeiros, também apoiará o colaborador 

com uma cesta  básica mensal no valor de R$150,00. 

Para a execução, será criado um grupo no whatsapp e/ou facebook ,  com adesão opcional e será utilizado o canal do  Lar de 

Crianças no YouTube.  

Todos os profissionais envolvidos no projeto serão externos, sem nenhum vinculo com a Instituição. 

“Cuidar é perceber as outras pessoas como elas são e como se mostram, nos seus  gestos, falas, dores e limitações”. 

(Autor desconhecido) 
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IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

Após a  Reestruturação Organizacional ocorrida nos anos de 2018 e 2019, o Projeto “Um Novo Lar 2020”,  foi elaborado e 

adaptado ao novo formato na estrutura da Instituição, que ao longo do  tempo vem sofrendo os  efeitos colaterais da crise, com a 

queda e/ou os cortes nas doações financeiras ,   o que acarretou em graves problemas financeiros e também operacionais. 

Em seu escopo os Projetos executados anteriormente, objetivavam mudanças e reestruturações organizacionais, para moldar 

seu funcionamento de acordo com as transformações do mercado,  readequando-se uma nova realidade.  

Seus principais pilares foram: 

1. Manutenção e reestruturação operacional; 

2. Enxugamento de custos com a redução ou substituição do quadro de funcionários; 

3. Readequação das funções a nova realidade institucional; 

4. Capacitação e promoção de qualidade de vida e trabalho dos funcionários. 

Após o processo de reestruturação (ainda em execução), este novo Projeto tem  como foco principal a manutenção 

operacional da Instituição visando a qualidade de vida  e o bem estar das crianças, desde seu Acolhimento até seu desligamento.  

O trabalho desenvolvido pela Instituição mantem como foco, atenuar situações graves de ordem sociológica, com o intuito de 

evitar que as crianças acolhidas reincidam ao estado em que foram encontradas, dando-lhes condições dignas de sobrevivência, 

autossuficiência, desenvolvimento afetivo e integração no contexto social. Procurando oferecer qualidade de vida, através de um 

tratamento personalizado em um ambiente que mais se aproxime de um lar, embora que  provisório. 

Conforme preconiza o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – o Lar visa resgatar aspectos do desenvolvimento como: 

a autoestima, autoconhecimento, identidade, autonomia e responsabilidade, a fim de proporcionar o seu objetivo principal, ou seja, 

a construção de valores para exercício da cidadania, adequado à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento,  priorizando  
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sempre que possível,  a reintegração à família biológica, trabalhando o resgate dos vínculos entre ambas as partes e contornando a 

precariedade das condições socioeconômica das famílias. 

 

 
OBJETIVOS GERAIS : 
 

Este projeto tem como objetivo a manutenção do funcionamento operacional de todos os setores do Lar de Crianças, 

realizando readequações, dispensas e/ou substituições de alguns colaboradores conforme se fizer necessário. Podendo ser por 

inaptidão profissional às mudanças,  pelo excesso de contingente ou redução de custos. 

Também possui como objetivo promover um clima organizacional equilibrado o que  consequentemente irá refletir na melhoria 
do  atendimento das crianças acolhidas. 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1-  Promover o bem estar, a segurança e a qualidade de vida das crianças acolhidas, 

2-  Promover a manutenção financeira  do operacional da Instituição; 

3-  Realizar substituições de  profissionais, caso se faça necessário; 

4 - Contrapartida  em serviços  através do Programa “Conexão Saúde e  bem-estar”. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

 

 Melhoria do  atendimento às crianças  
 Redução da ociosidade e procrastinação ocasionada pelo excesso de colaboradores comparado ao numero de crianças 

acolhidas; 
 Redução de turnover e do absenteísmo;  
 Maior Produtividade;  
 Melhoria do clima organizacional  

 

 
METAS A SEREM ATINGIDAS E PARÂMETROS DE AFERIÇÃO 

Atividade Indicadores de aferição de 
cumprimento das metas 

Meios de verificação 

1. Promover o bem estar, a segurança 
e a qualidade de vida das crianças 
acolhidas; 

 

 Melhoria continuada do serviço de 
atendimento 

 

 Melhoraria do clima organizacional, o que  
consequentemente irá refletir na melhoria do  
atendimento das crianças acolhidas 

2. Manutenção dos profissionais que 
permanecerão na Instituição; 

 Folha de pagamento 
 Encargos  Contra cheques 

 Guias pagas; 

3. Redução/substituição de 
profissionais; 

 Comunicação ao colaborador 
 Aviso Prévio 
 Pagamentos de encargos e verbas 

trabalhistas e rescisão 
 Recrutamento/seleção/contratação 

 +  Comprometimento 
 +  Foco; 
 Diminuição Desídia; 
 Redução de faltas  frequentes  
 Contratação de profissionais  com experiência e 

aptidão para a função 

4. Execução do Programa Conexão 
Saúde e Bem-Estar 

 Atividades de lazer;  
 Cursos; 
 Palestras 

 Profissionais motivados e + eficientes; 
 Participação nos  grupos de  

whatsapp/facebook  
 Redução de turnover  e absenteísmo; 
 Maior produtividade e eficácia 
; 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES/AÇÕES PROPOSTAS 

Ativ Descrição da atividade 1º 
Mês 

2º 
Mês 

3º 
Mês 

4º 
Mês 

5º 
Mês 

6º 
Mês 

7º 
Mês 

8º 
Mês 

9º 
Mês 

10º 
Mês 

11º 
Mês 

12º 
Mês 

1  Promover o bem estar, a segurança e a qualidade de vida das crianças acolhidas 

 Melhoria do  serviço de  acolhimento X X X X X X X      

2 Manutenção dos Profissionais 

 Folha  de pagamento X X X X X X X      

 Pagamento de encargos X X X X X X X      

3 Redução/substituição  da Equipe 

 Comunicação aos trabalhadores X X X X X X X      

 Aviso prévio X X X X X X X      

 Pag. Encargos e verbas rescisórias. X X X X X X X      

 Recrutamento/seleção/contratação X X X X X X X      

4 Execução do Programa Conexão Saúde e bem estar 

 Apoio físico e emocional   X X X X X X X      

 Criação de um grupo no 
whatsapp/facebook com adesão opcional, 
propagar conteúdo técnico  

X X X X X X X  
    

 Upload de vídeos  com dicas e 
informações sobre saúde, bem-estar e 
outras,  no canal do Youtube 

X X X X X X X  
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METODOLOGIA: 
 

O projeto será realizado no período de um ano e para sua implementação seguira os seguintes passos:  

1. Manutenção e reestruturação operacional; 

2.  Readequação das funções; 

3. Capacitação continuada; 

4. Promoção de qualidade de vida e trabalho aos funcionários. 

As atividades a serem desenvolvidas em cada etapa serão as seguintes: 

Etapas Atividades 

1- Manutenção dos profissionais  
 Folha de pagamento 

 Encargos 

2 - Desligamento e/ou  substituição de 
profissionais; 

 

 Comunicação ao colaborador; 

 Pagamentos de encargos e verbas trabalhistas; 

 Aviso Prévio; 

 Rescisão;  

 Recrutamento e Seleção;  

 Contratação  

3 – Valorização, capacitação e melhoria na 
qualidade de vida e trabalho para os 
colaboradores. 

 Atividades de lazer; 

 Cursos; 

 Palestras 
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DESTINO A SER DADO AOS BENS REMANESCENTES: 
 

Neste projeto não haverá aquisição de bens  
 

TIPOS DE GASTOS COM O PROJETO: 
TIPO DESCRIÇÃO DO GASTO 

STPJ Serviços de terceiros Pessoa Jurídica 

STPF Serviços de terceiros Pessoa Física 

EMP Equipamentos e materiais permanentes 

MC Material de consumo 

ME Material Esportivo 

MI Material de Informática 

PES Despesas com pessoal  

ENC Encargos 
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS  

TIPO DESCRIÇÃO DO GASTO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

PES Gerente Administrativa e de  Projetos  **** 1 4.200,00 29.400,00 

PES Analista de Recursos Humanos  **** 1 2.900,00 20.300,00 

PES  Psicóloga **** 1 3.300,00 23.100,00 

PES Assistente Social  **** 1 3.000,00 21.000,00 

PES Pedagoga **** 1 2.500,00 17.500,00 

PES Educadores **** 6 10.800,00 75.600,00 

PES  Motorista **** 1 2.200,00 15.400,00 

PES Cozinheira **** 1 1.375,00 9.625,00 

PES Auxiliar de Serviços Gerais  **** 2 2.600,00 18.200,00 

STPJ Contador **** 1 1.400,00 9.800,00 

ENC Vale transporte  **** 15 1.726,00 12.082,00 

ENC Provisão 13° salário **** 15 2.348,00 16.436,00 

ENC Provisão 1/3 de férias  **** 15 1.174,00 8.218,00 

ENC FGTS **** 15 2.630,00 18.410,00 

ENC Provisão FGTS (férias) **** 15 375,00 2.625,00 

ENC Provisão FGTS (13°) **** 15 306,00 2.142,00 

ENC Provisão de rescisões  **** 15 4.474,00 31.318,00 

ENC Provisão de multa FGTS **** 15 4.692,00 32.844,00 

XXXXX TOTAL XXXXX XXXXX  364.000,00 
 

 

 

 

 



 

    Página 13 de 14 
 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PELO FUNCRIA 

ATIVIDADE GASTOS 
NO 

 1º MÊS 

GASTOS 
NO 

2º MÊS 

GASTOS 
NO 

 3º MÊS 

GASTOS 
NO 

 4º MÊS 

GASTOS 
NO 

 5º MÊS 

GASTOS 
NO 

6º MÊS 

Folha de Pagamento  32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 32.875,00 

Terceirizados  1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 

Encargos e rescisões  17.725,00 17.725,00 17.725,00 17.725,00 17.725,00 17.725,00 

TOTAL DO MÊS 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 

ATIVIDADE GASTOS 
NO 

 7º MÊS 

GASTOS 
NO 

8º MÊS 

GASTOS 
NO 

9º MÊS 

GASTOS 
NO 

 10º MÊS 

GASTOS 
NO 

 11º MÊS 

GASTOS 
NO 

12º MÊS 

Folha de Pagamento  32.875,00 *** *** *** *** *** 

Terceirizados  1.400,00 *** *** *** *** *** 

Encargos e rescisões  17.725,00 *** *** *** *** *** 

TOTAL DO MÊS 52.000,00 *** *** *** *** *** 

TOTAL GERAL  364.000,00 
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MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO 
O que será avaliado? 

Melhoria do trabalho e  no atendimento à criança 
 

Método de monitoramento e avaliação: 

O monitoramento do projeto será realizado por meio de reuniões, observação da  frequência, relatórios, atendimento psicológico e 

participação nas atividades,  

A avaliação final do projeto se dará através de relatórios. 
 

Periodicidade: 

Mensal  
 

Participantes da instituição no monitoramento/avaliação (nome, cargo e CPF) 
  

Vera Lucia Alves – Presidente – 028-722.937-87 
Luciana Marcia da Conceição – Gerente de Projetos – 033.245.147-03   
Rafaela da Costa Borges – Psicóloga –  094.344.417-90 
Regina de Oliveira e Silva – Assistente Social – 117.501.202-59 
 

Responsável da instituição pelo monitoramento/avaliação (nome, cargo e CPF) 
 

Vera Lucia Alves – Presidente – 028-722.937-87 
Luciana Marcia da Conceição – Gerente de Projetos – 033.245.147-03 
Adriana Hahn do Vale – Supervisora – 030.251.937-86 
 

Petrópolis, 19 de agosto de 2020  
 
 
 

Vera Lucia Alves 
Presidente  


