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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES 

ANO 2018 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO 
Denominação: LALEC - LAR AMOR LUZ E ESPERANÇA DA CRIANÇA 
Endereço: Avenida Indianópolis  Nr. 2077 
Bairro: Planalto Paulista Município: São Paulo Telefone: 2275-0713 
E-mail: contato@lalec.org CEP 04063-004 CNPJ: 03.151.435/0001-25 
Natureza (  ) Pública  (X) Privada Qualificação  

(  ) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(X) Organização Social        (  ) Fundação 

 
2 – MANDATO DA ATUAL DIRETORIA 
Início: 01/01/2018 
Término: 31/12/2020 
Presidente: Marcelo Augusto Neves Anjos da Silva – RG. 27.666.568-5 CPF 280.964.968-59 

 
3 – MISSÃO 
 
Garantir às crianças que nos são encaminhadas um lar acolhedor e familiar, onde recebam amor, 
atendimento individualizado e tratamento medico adequado até que sejam reintegradas a suas famílias ou 
adotadas.  
 

 
3.1. – FINALIDADE ESTATUTÁRIA 
 

Promover o atendimento gratuito a crianças e adolescentes de 00 a 17 anos 11 meses e 29 dias de idade 
em acolhimento Institucional, apoiando-os, em total ou parcial abandono material, psicológico e 
intelectual, sem qualquer vínculo ideológico, social, religioso ou político partidário. 

 

 
4 – ÁREAS DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

Atividade Principal: Proteção Especial – Acolhimento Institucional para crianças entre 00 à 17 anos 11 
meses e 29 dias de idade ambos os sexos.  
5 – TIPO DE PROTEÇÃO 

 Proteção Social Básica 
 Proteção Social Especial Média Complexidade 
  X Proteção Social Especial – Alta Complexidade 
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5.1. – ABRANGENCIA TERRITÓRIAL 
A Entidade está localizada no Bairro Planalto Paulista, sendo um bairro eminentemente residencial da 
cidade de São Paulo, localizado na Zona Centro-Sul, público alvo crianças cujas famílias residem em 
territórios circunscritos á Vara da Infância do Jabaquara, assim também como todo o Município de São 
Paulo conforme haja necessidade. 

 

 
 

6 – FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE 
Quantos dias da semana a entidade 
funciona? 

Segunda 
(X) 

Terça 
(X) 

Quarta 
(x) 

Quinta 
(X) 

Sexta 
(X) 

Sábado 
(X) 

Domingo 
(X) 

Horário de Funcionamento Integral (         )               24 horas ( X  ) 
 

7 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES PÚBLICAS 
 Doações de sócios  Subvenção Social  Repasse da União 

Repasse Estadual 
Repasse Municipal 

X Promoções Próprias   
X Doações Externas   
X Contribuições de Sócios  Outros? Quais 

 
 
8 – APRESENTAÇÃO 
O LALEC, Lar Amor Luz e Esperança da Criança, é uma entidade beneficente de assistência social, não 
governamental e sem fins lucrativos, fundada em 26 de abril de 1999, devidamente registrada em todos os 
órgãos governamentais competentes. Á década de 1990 foi marcada pela epidemia do HIV e a falta de leitos 
ou casas de apoio que acolhessem crianças/adolescentes portadoras, era a maior necessidade, 
especialmente entre crianças recém nascidos, abandonadas por pais sem condições econômicas e 
psicológicas, estas crianças moravam em Hospitais e Unidades Básicas de Saúde por falta de um local 
adequado para que pudessem receber tratamento adequado e pudessem viver com dignidade. 
 
Desta forma, iniciamos nossas atividades com a finalidade de atender e dar apoio às crianças carentes 
portadoras do vírus HIV, em total ou parcial abandono material, psicológico e intelectual.  
Os anos foram passando e felizmente devido à acertadas medidas do governo do Estado de São Paulo na 
prevenção da doença durante o pré-natal, os chamados para acolhimentos de crianças caíram lenta e 
gradativamente. 
 
Em agosto/2009, o Abrigo LALEC, observando essa diminuição no atendimento deste público, passando a 
atender maior número de crianças em situação de vulnerabilidade social de acordo com a demanda da região 
encaminhadas pela Vara da Infância e Juventude. 
É uma instituição que tem como objetivo principal atender crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses 
e 29 dias de idade sob medida protetiva, proporcionando-lhes um ambiente acolhedor, saudável e propício 
ao seu desenvolvimento. 
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Nosso trabalho tem ação prevista no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de crianças 
e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, bem como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Política Nacional de Assistência Social. 
 
O LALEC tem pautado seu trabalho nos princípios e diretrizes para os serviços de acolhimento como: 
excepcionalidade e transitoriedade do afastamento do convívio familiar; provisoriedade do afastamento do 
convívio familiar, preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e Comunitários; Respeito a autonomia. 
 
OBJETIVO GERAL 
 
Sendo um abrigo institucional, pretende-se a instituição contribuir com a responsabilidade social de garantir 
à criança seu direito a um “lar”, enquanto aguarda sua reintegração à família ou seu encaminhamento para 
família substituta, no processo de adoção legal. 
Garantir um ambiente acolhedor para acolher e receber crianças em situação de risco pessoal e social 
reservando a elas atendimento individualizado abrangendo todos os cuidados necessários ao 
desenvolvimento biopsicossocial da criança. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Atender a criança dentro de uma proposta socioeducativa; 
• Promover o acolhimento, possibilitando as condições necessárias para seu 

desenvolvimento biopsicossocial. 
• Possibilitar a promoção do fortalecimento e da restauração dos vínculos familiares. 
• Fornecer alimentação adequada para o desenvolvimento pleno da criança; 
• Proporcionar tratamentos e acompanhamentos de saúde nos casos específicos; 
• Proporcionar atendimento médico de emergência e encaminhar ao atendimento 

especializado; 
• Processo gradativo de aquisição de valores e formação de atitudes necessárias para um 

desenvolvimento saudável; 
• Socialização e interação da criança – criança, criança - adulto, criança-ambiente; 
• Propiciar a construção do saber e apropriação de conhecimentos; 
• Proporcionar atividades variadas, dentro de uma programação pedagógica; 
• Acompanhar vacinas de campanha e seguir as datas do cartão de vacinações; 
• Oferecer atendimento odontológico curativo e preventivo; 
• Atender as necessidades de saúde e desenvolvimento da criança na alimentação para 

controle de peso e estatura, na higiene corporal e bucal na prevenção e acompanhamento 
de doenças parasitaria. 
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METODOLOGIA DE TRABALHO 

Com base nas Orientações Metodológicas e Técnicas para o Serviço de Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes, o Abrigo LALEC oferece à criança e ao adolescente ambiente e cuidados 

facilitadores para um desenvolvimento integral, favorecendo, dentre outros aspectos uma contribuição para 

superação de vivências da separação e violência; resgatar o fortalecimento da cidadania, autonomia e a 

inserção social. 

Embasados nestes princípios, o abrigo LALEC realiza as seguintes ações, em consonância com as 

Orientações para o Serviço: 

• Estudo Diagnóstico; 

• Plano de Atendimento Individual e Familiar; 

• Acompanhamento da Família de Origem; 

• Articulação Intersetorial; 

• Projeto Político Pedagógico; 

• Gestão do Trabalho e Educação Permanente; 

METAS 

• Promover a autonomia das famílias 

• Espaço acolhedor de escuta e de orientação entre familiares e acolhidos 

• Resgate da identidade das famílias  

• Deveres e direitos da proteção dos filhos 

• Reaproximação das famílias entre si. 
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9 - ATIVIDADES REALIZADAS 
 
Descrição dos programas e serviços desenvolvidos pela Instituição: 

Projeto: Acolhimento Institucional  Tipo de Proteção: Especial – Alta 
Complexidade 

Segmento: Assistência 

Endereço do local da realização do Projeto:  
Sede: Avenida Indianópolis, 2077, Planalto Paulista – São Paulo - SP 
 
Descrição: 
O LALEC, desenvolve uma proposta pedagógica que também oferecem acompanhamento social e 
nutricional à criança, proporcionando o desenvolvimento infantil e ampliando as oportunidades culturais, 
sociais e afetivas, visando sempre o desenvolvimento integral da criança e sua proteção. 
 
Público Alvo: 
Crianças de 00 a 17 anos 11 meses e 29 dias de idade. 
Capacidade de Atendimento: 
20 crianças e adolescentes  
 
Período de Realização: 
De janeiro a dezembro de 2018 
 
Resultados Obtidos: 
- Adoções: 20  
- Retorno familiar: 10 
- Transferência: 00 
- Outros: 00 
Total de Beneficiários Atendidos no ano de 2018: 
46 crianças  
Recursos Financeiros Envolvidos                                          
Donativos:.................   R$ 1.015.516,03 
Alugueis: ..................   R$      94.132,91                                                       
Eventos:                       R$      37.005,03 
Bazar                            R$    520.874,63 
Nota Fiscal Paulista      R$      76.239,64 
 
Justificativa das atividades não realizadas: 
Todas as atividades previstas no plano de atendimento institucional foram realizadas 
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Monitoramento e Avaliação: 
O monitoramento das ações foi realizado mensalmente com base em relatório de atendimento 
psicossocial elaborados pela Equipe Técnica, contendo as seguintes informações: 

ü Quadro de movimentação: quantidade de crianças acolhidas e desacolhidas no período e tempo 
de permanência na Entidade; 

ü Quantidade de crianças reinseridas à família de origem ou colocadas em família substituta no 
período; 

ü Quantidade de atendimentos e visitas familiares; 
ü Frequência das crianças em idade escolar, participação em reuniões e festas na Unidade Escolar; 
ü Descrição e quantificação das atividades programadas e recreativas realizadas na Entidade e na 

Comunidade; 
ü Quadro de Saúde, com consultas, internações, encaminhamentos; 
ü Encaminhamentos à família; 
ü Audiências e seus encaminhamentos; 
ü Técnicas de Acompanhamento Utilizadas. 

AVALIAÇÃO O processo de avaliação se deu por meio de análise dos aspectos qualitativos e quantitativos, 

ocorrerá com a análise dos relatórios técnicos e de instrumentais, também com reuniões entre as equipes, 
através da análise do envolvimento dos atendidos pelo serviço serão verificados a partir dos seguintes 

itens: 
ü Participação em atividades  
ü Acompanhamento do projeto de vida 
ü Atendidos diários e atendimentos realizados mensalmente 
ü Análise da rotatividade das crianças/adolescentes que frequentam  
ü Inserção na rede de serviços de saúde, educação, cultura, esporte e lazer 
ü Inserção e adesão aos tratamentos de saúde 
ü Inserção em curso de formação profissional 
ü Eventos realizados 
ü Grupos voluntários envolvidos com a casa. 

 
 

Resultados Obtidos:  
Redução a tensão emocional das crianças em processo de acolhimento; 

Aperfeiçoamos o processo de socialização durante a permanência das crianças na Entidade; 

Ampliamos o número de crianças reinseridas em família de origem e extensa; 

     Contribuímos para a efetivação da Convivência Familiar e Comunitária 
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 Quantidade de Atendimentos Social às famílias atendidas: 
 
10 -             Serviço Social Qtde  
Visita Social/Instituicional 205    
Visitas de Pais as crianças    324   
Encaminhamentos/Articulações 11   
TOTAL   

 

Projeto despertar realizado em parceria com a Vara da Infância 
 
. Em prol das famílias dos acolhidos com perspectiva de reintegração, com o objetivo de estreitar os 
vínculos afetivos promovendo a autonomia dos mesmos. 
. Encontros de parceiros - Rede de abrigos do VIJ.  
 
11 – RECURSOS HUMANOS 

 

Profissão    Quantidade 
 
     Formação 

 
Nível de        

Escolaridade 

Carga Horária 
Semanal de cada 
profissional 

Vinculo com a 
Entidade 

Diretor Presidente 01 Alfabetizado Ensino Superior 30 horas Voluntario 

Coordenadora 01 Alfabetizado Ensino Médio 40 horas CLT 

Assistente Social 01 Alfabetizado Ensino Superior 30 horas CLT 

Psicóloga 01 Alfabetizado Ensino Superior 30 horas Contrato 

Auxiliar administrativo 01 Alfabetizado Ensino Superior 40 horas CLT 

Educador Social 13 
Alfabetizado Ensino 

Médio/Superior 
12x36 CLT 

Cozinheiras 02 Alfabetizado Ensino Médio 12x36 CLT 

Auxiliar de 

Limpeza/Lavanderia 
02 

Alfabetizado Ensino/Fundamental 
40 horas CLT 
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Motorista 01 Alfabetizado Ensino/Fundamental 40 horas CLT 

Auxiliar de Serviços 

Gerais 
01 

Alfabetizado    Ensino Superior 40 horas CLT 

 
 
 
 
ARTICULAÇÃO COM A REDE PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO PERIODICIDADE 

FORUM DA INFANCIA E JUVENTUDE Semanalmente 

CONSELHO TUTELAR 
De acordo com a 

necessidade 

CREAS 
De acordo com a 

necessidade 

SAÚDE Mensalmente 

EDUCAÇÃO Bimestral 

CRAS 
De acordo com a 

necessidade 

CONSELHOS DE DIREITOS Mensalmente 
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12 – INFRAESTRUTURA 
 
ADMINISTRAÇÃO: 
 
Para o desenvolvimento das atividades O LALEC funciona em casa assobrada com 445 m2 de área útil em 
um terreno de 456 m2 de área total. O imóvel possui três pavimentos, devidamente adaptado a 
especialidade da Organização conforme as exigências e normas da ANVISA e do Corpo de Bombeiros. 
 

Unidade Quantidade Descrição - Imóveis 

TERREO  
 

 

1 Recepção 

1 Sala Administrativa 

1 Espaço verde/ecológico   

2 Sala de visitas 

1 Estoque de fraldas  

2 Banheiros Social 

1 Copa/Refeitório para Funcionários  

1 Refeitório para as crianças  

1 Cozinha industrial  

1 Cozinha de apoio 

1 Sala da equipe técnica   

1  Banheiro 

 1  Estoque de limpeza e higiene  

 1 Sala de reunião  

Unidade Quantidade Descrição - Imóveis 

PAVIMENTO SUPERIOR 

2 Dormitório/berçário 

1 Dormitório  

1 Ala de medicação  

1 Fraldário 

1 Lactário 
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13 - CAPACITAÇÕES DA EQUIPE 
 

Capacitação para Cozinheiras – patrocínio prato cheio  
Mês   
Ano/2018 Oficinas de culinária  3:30 cada 

encontro 
 
 

Capacitação para toda equipe e voluntários  
Mês Tema Carga Horária 
setembro/2018 Palestra – sobre autismo  2:30 hrs 

 
 

Capacitação Administrativo 
 
Mês Tema Carga Horária 
Agosto/2018 Palestra – E-Social  02:00 hrs  

Outubro/2018 Palestra – sobre captação de recursos 03:00 hrs 
Outubro/2018 Workshop – Novos olhares novos atitudes, potencializar 

voluntariado 
04:00 hrs  

 
 
 
 

1 Banheiro 

 1  Varanda para banho de sol dos bebes  

 
Unidade 

 
Quantidade 

 
Descrição - Imóveis 

PAVIMENTO INFERIOR 
  

 

1 Dispensa para alimentos 

1 Lavanderia Industrial 

1  Vestiário 

1 Banheiro  

2 Brinquedoteca/Videoteca 

1 Playground área externa  

 1  Banheiro infantil  
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Capacitação da Equipe Técnica – patrocínio Instituto Fazendo História, Faculdade Paulus e outros 
Mês Tema Carga Horária 
Janeiro/2018 Oficina - Trabalho com as famílias  04:00 hrs. 
Fevereiro/2018 Curso – Desenvolvimento do bebê 07:30 hrs. 
Março/2018 Oficina – Acolhimento na 1° infância e as famílias acolhedoras  04:30 hrs. 
Outubro/2018 Pós-Graduação em serviço social  360 hrs. 
Novembro/2018 Palestras – sobre direitos fundamentais  06 :00 hrs. 

 
 

Capacitação para diretória - patrocínio Instituto Fazendo História 
Mês Tema Carga Horária 
Março/2018 Oficina – Acolhimento na 1° infância e as famílias acolhedoras 

 
04:30 h. 

 
 

Capacitação para os voluntários  
Meses  Tema Carga Horária 
Maio, julho, setembro e 
dezembro 

Supervisão do projeto Fazendo minha História  16:00 hrs 

Fevereiro, julho e dezembro Reuniões sobre capacitação para lidar com os bebes  09:00 hrs 
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14 – SUSTENTABILIDADE – ECOLOGICA  
 
Ação 
desenvolvida  

Objetivo   Resultados 
alcançados  

horta orgânica Promover hábitos saudáveis e conscientização Alimentação saudável;  
Conscientização dos 
colaboradores, 
acolhidos/familiares e 
visitantes. 

Compostagem 
Domestica  

Uma iniciativa que visa à conscientização e a mudança 
de atitude sobre a problemática do lixo e suas 
consequências ambientais 

Destinação correta do 
lixo orgânico, 
favorecendo o meio 
ambiente e 
consequentemente a 
nós mesmos; 
Conscientização dos 
colaboradores, 
acolhidos/familiares e 
visitantes; 
Geração de adubos 
fortalecendo nossa 
horta e plantas.  
 
 

Alimentação 
saudável  

O Lalec disponibiliza de alimentos saudáveis para seus 
colaboradores e atendidos, os conscientiza sobre os 
benefícios que trazem a alimentação saudável, esses 
incentivos e aprendizados se dão através de cursos 
sobre a boa pratica alimentar e cartazes de incentivos 
no refeitório.   

Qualidade de vida e 
saúde, beneficiando 
direto e indiretamente 
na vida dos 
colaboradores e 
atendidos, pois 
replicam as boas 
praticas fora do abrigo 
levando o bom exemplo 
para seus lares.  

Instalação de 
painéis solares  

Contribuir com o meio ambiente tornando-o sustentável e 
ecologicamente correto. Com isso criaremos em nossos 
acolhidos, colaboradores e comunidade, uma consciência 

Maior autonomia 
financeira, pois os 
custos utilizados com o 
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ecológica onde passarão a contribuir com o meio ambiente. 
Visamos aprimorar nosso trabalho, tornando-nos um lar 
modelo a ser seguido e multiplicado na busca de uma 
independência financeira ecologicamente correta. 
 

consumo da energia 
elétrica são alocados 
em outras áreas, com o 
intuito de atender 
direta e ou 
indiretamente nossas 
crianças, além de 
aprimorar e otimizar 
cada vez mais o serviço 
que prestamos.  
 

 
 
 

15 – Projetos/patrocinados  
 
Ação 
desenvolvida  

Objetivo   Resultados 
alcançados  

Reforma do 
espaço aprender 
e brincar e da 
varanda onde os 
bebes tomam 
banho de sol.   

Criar para às crianças, durante o tempo de permanência no 
LALEC a possibilidade de se desenvolverem BIO-PSIQUICA E 
EMOCIONALMENTE de forma lúdica e saudável, a fim de que 
quando retornarem a uma condição efetiva, a um lar, 
possam, estar saudáveis e felizes. A questão que 
pretendemos minimizar, não é somente social, inclui 
também a PSIQUICA E EMOCIONAL. 

Conseguimos um 
espaço mais 
harmonizado e 
organizado, de 
forma que as 
crianças se sentem 
confortáveis em 
um outro espaço 
da casa criado 
única e 
exclusivamente 
para elas.  

Reforma dos 
Banheiros   

Transformar um dos banheiros acessíveis para PNE (pessoas 
portadoras de necessidades especiais).   

Atendendo a 
legislação no que 
se refere a 
Vigilância Sanitária, 
nos enquadramos 
nos padrões 
exigidos por ela. 
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16 - DESPESAS DE CUSTEIO 

ITEM DE DESPESA Valor  

1. Recursos Humanos R$ 628.486,55 
2. Pessoal Especializado                       R$            0,00 
3. Material de Consumo R$  163.740,53 
4. Material Didático R$      6.520,70 
5. Alimentação                       R$ 141.010,07 
6. Outros R$ 209.801,45 

 
17 – PARCERIAS 

1. Gesplan 
2. Silva Solar 
3. Esteves 
4. Dardak 
5. Agencia Nuts 
6. Retroca 
7. Instituto Helena Florisbal  
8. Instituto Fazendo História 

 
 
 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 

 
 
 
 

MARCELO AUGUSTO NEVES ANJOS DA SILVA 
DIRETOR PRESIDENTE 

 


