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DECRETO Nº. 138, DE 30 DE SETEMBRO DE 2020. 

        

“Aprova o Regimento Interno da Casa Municipal 

da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências correlatas.”  

     

         LUIZ FERNANDO FURTADO DA GRAÇA, Prefeito do Município de Valença, Estado do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais e,  

     

Considerando os termos do processo administrativo nº. 5496/2020; 

 

Considerando a Lei municipal nº. 2.613/2011; 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno da Casa Municipal da Criança e do 

Adolescente, nos termos do Anexo Único deste Decreto. 

 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua edição, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 28 de setembro de 2020. 

 

REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE INCLUSIVE POR AFIXAÇÃO; CUMPRA-SE. 

 

 

 

 

Luiz Fernando Furtado da Graça 

Prefeito 
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ANEXO ÚNICO 

REGIMENTO INTERNO DA CASA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

TÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS E DEVERES 

NATUREZA E FINALIDADE 

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

 

Art. 1º. A Casa Municipal da Criança e do Adolescente, fundada em 08/09/2002 e 

municipalizada através da Lei nº. 2.613 em 11 de julho de dois mil e onze é responsável pelo 

Serviço de Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes, em regime aberto. 

 

Art. 2º. O Serviço de Acolhimento Institucional é uma medida de proteção especial, de 

caráter provisório e excepcional, utilizado como forma de transição para posterior colocação das 

crianças e adolescentes em famílias substitutas, extensa ou reinserção familiar. Tal medida não 

implica em privação de liberdade. 

 

Art. 3º. O Serviço de Acolhimento Institucional é norteado pelos parâmetros estabelecidos 

no Artigo 101, nos artigos 92, 93 e 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (lei 8069/90), 

pelo SUAS, vigente no Serviço de alta complexidade e também no CONANDA. 

 

Parágrafo único: O Serviço de Acolhimento Institucional atenderá preferencialmente 

crianças e adolescente em situação de risco pessoal e/ou social. É vedado o acolhimento de 

adolescentes em conflito com a lei, pois não configura medida de internação privativa de 

liberdade. 

 

Art. 4º. A instituição possui capacidade para acolher 14 crianças e/ou adolescentes 

temporariamente, em regime especial e de urgência. 

 

 

Capítulo II 

DOS PRÍNCIPIOS E DEVERES 

 

Art. 5º. Todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana devem ser garantidos as 

crianças e/ou adolescentes assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 

facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e 

de dignidade, bem como deverá assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 

convivência familiar e comunitária. 

 

 

CAPÍTULO III 

NATUREZA E FINALIDADE 

 

Art. 6º. O serviço de acolhimento visa oferecer proteção às crianças e adolescentes que 

tenham seus direitos fundamentais ameaçados ou violados. A aplicação desta medida é feita em 

consonância com o Conselho Tutelar e/ou Vara da Infância e Juventude, sempre respeitando os 

princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e privilegiando o fortalecimento dos 

vínculos familiares, no prazo de no máximo dois anos. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ENTRADA 
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Art. 7º. O Serviço de Acolhimento acolhe crianças e adolescentes do sexo feminino e 

masculino, com faixa etária de 0 a 17 anos e 11 meses (especificidade que deverá ser flexibilizada 

quando se tratar de grupo de irmãos, evitando-se separação – Art. 92. Inciso V do ECA).  

Art. 8º. O profissional de plantão, ao receber uma criança ou um adolescente, deverá dar 

atenção especial no momento do acolhimento, e apresentar-lhes as pessoas e a instituição bem 

como, falar sobre as regras e horários estabelecidos, preencher o formulário de entrada, livro de 

acolhimento, de acautelamento e solicitar documento da criança e/ou adolescente. 

Art. 9º. A entrada de qualquer criança ou adolescente na Instituição deverá ser 

comunicada ao Poder Judiciário, seguindo as normas estabelecidas na lei da adoção 

(12.010/2009). 

§ 1º. Em caráter de excepcionalidade e urgência poder-se-á abrigar adolescente sem 

prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas 

ao juízo da Infância e da Juventude de Valença (ver lei adoção- 12.010/2009), sendo necessário o 

preenchimento do livro de acautelamento. 

§  2º. Se caso a criança e/ou adolescente sair da instituição e não retornar no prazo de 24 

horas, será considerado evadido. Tal fato deve ser comunicado através de relatório para a Vara 

da Infância e Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar. 

CAPÍTULO V 

DA SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

Art. 10. A instituição deverá oferecer um cardápio alimentar compatível com as 

necessidades específicas das crianças e/ou adolescentes acolhidos, elaborado por uma 

nutricionista.  

Art. 11. A coordenação da instituição de acolhimento deverá acompanhar mensalmente 

a validade de produtos alimentícios ofertados.  

Art. 12. Toda criança e/ou adolescente devem ter: 

I-toda criança passará por exames de rotina básicos assim que ingressarem no 

acolhimento.  O acompanhamento médico de rotina a cada seis (06) meses, no mínimo, ou 

sempre que assim necessitar, observando que seus resultados devem ser fixados em seus 

prontuários; 

II- acompanhamento odontológico preventivo a cada seis (06) meses ou sempre que assim 

necessitar, observando que seus resultados devem ser fixados em seus prontuários; 

III- acompanhamento Psicológico, Neurológico e outros especialistas quando assim 

necessitar, observando que seus resultados devem ser fixados em seus prontuários. 

Art. 13. Os (as) cuidadores (as) deverão, através de orientação da coordenação e da 

equipe técnica, acompanhar a higiene pessoal de cada uma das crianças e/ou adolescentes. 

Art. 14. Os (as) cuidadores (as) devem relatar no livro de ocorrências todas as ações e 

intercorrências realizadas no seu turno, incluindo as de saúde.  

CAPÍTULO VI 

DO ENSINO 

Art. 15. Toda criança com faixa etária escolar e todo adolescente devem ser matriculados 

e frequentar a escola. 

Art. 16. O Educador Social deverá ser responsável pela matricula e pelo acompanhamento 

escolar dos acolhidos junto aos profissionais das escolas, participando de reuniões, entre outras 
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atividades ligadas a vida escolar do acolhido. Caso necessário, a equipe técnica também dará 

suporte ao acolhido junto à escola. Todas as informações relevantes para o desenvolvimento 

intelectual o acolhido, ficarão anexados em seu prontuário.  

Art. 17. A Coordenação e o Educador Social devem cuidar para que não falte material 

escolar para as crianças/adolescentes. 

Art. 18. Os acolhidos deverão dedicar um momento para fazerem a lição de casa ou 

trabalhos escolares, cabendo aos cuidadores(as) e ao educador social auxiliarem nesta tarefa. 

CAPÍTULO VII 

PROFISSIONALIZAÇÃO 

Art. 19. Todo adolescente ao atingir 14 anos deverá frequentar uma atividade 

profissionalizante, na qualidade de aprendiz. Pra tanto foi criado o Projeto Primeiros Passos para a 

inclusão dos adolescentes acolhidos no mercado de trabalho.  

Art. 20. Todo benefício/bolsa que a criança ou adolescente receber, terá uma parte, a 

critério da coordenação, depositada em caderneta de poupança com o nome da 

criança/adolescente, em conjunto com o coordenador, podendo só fazer retirada quando vier a 

deixar a instituição ou com a aprovação do coordenador e do Poder Judiciário, em casos 

excepcionais. 

§ 1º. Diante da troca de coordenação é dever da mesma comunicar aos órgãos 

competentes. 

§ 2º. Qualquer atividade ofertada ao adolescente não poderá prejudicar o ensino da 

criança ou adolescente em acolhimento. 

CAPÍTULO VIII  

DO TRABALHO PEDAGÓGICO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Art. 21. As atividades com crianças e adolescentes poderão ser realizadas por meio de 

pequenos grupos, divididos por faixa etária, devendo acontecer de acordo com programação 

ad equipe técnica. 

CAPÍTULO IX 

DO FUNCIONÁRIO 

 

Art. 22. Todo funcionário deve estar ciente do presente regimento e ser orientado pela 

coordenação sobre as normas e procedimentos para com sua função e o bom funcionamento 

da Instituição. 

Art. 23. É terminantemente proibido a qualquer funcionário fumar, ingerir bebidas 

alcoólicas ou fazer uso de substância entorpecente lícita ou ilícita nas dependências da 

instituição. 

Art. 24. Cabe ao funcionário coibir o uso, pela criança ou adolescente, de cigarro, álcool 

ou qualquer outra droga lícita ou ilícita.  

Art. 25. Cabe ao funcionário zelar pelo bom ambiente no trabalho e, comunicar a 

coordenação sobre qualquer situação que prejudique o desenvolvimento saudável dos 

acolhidos. 



                              
         

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura Municipal de Valença 
 

Art. 26. Não é permitido relacionamento íntimo entre os funcionários ou de funcionários ou 

entre estes e os abrigados, sob pena de perda do cargo público, com o devido processo legal e 

ainda as sanções civis e penais cabíveis.  

CAPÍTULO X 

DO SOCIAL 

 

Art. 27. Deve estar fixado no quadro da instituição um cronograma de passeios e 

atividades externas ou internas propostas. 

Art. 28. Deve estar fixado no quadro da instituição um cronograma de comemorações e 

eventos a que irá participar, dentro ou fora da mesma. 

Art. 29. Comemorar os aniversários das crianças e dos adolescentes acolhidos. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS VISITAS A INSTITUIÇÃO 

Art. 30. Tem direito a visitas, todo familiar devidamente comprovado o parentesco e 

previamente autorizado pela equipe técnica. Na ocasião deverá apresentar-se ao profissional de 

plantão, identificando-se. Nas situações de primeira visita, o familiar deverá se apresentar 

primeiramente ao profissional da equipe técnica. 

 § 1º. As visitas ocorrem em dias de semana no período da manhã de 09 às 11 h e no 

período da tarde de 14 às 16 h, a fim de evitar prejuízo à rotina das crianças e dos adolescentes. 

§ 2º. Em situações excepcionais, caberá ao Juízo da Infância e da Juventude 

regulamentar o direito de visita. 

Art. 31. Toda visita deverá ser registrado no livro de visita que deve ser preenchido pelo 

cuidador de plantão.  

Art. 32. Visitas com o objetivo de conhecer o trabalho da instituição, deverão ser 

previamente agendadas com a coordenação e equipe técnica.  

CAPÍTULO XII 

DO VOLUNTARIADO 

 

Art. 33. Todo voluntário deve preencher ficha modelo para cadastro. 

Art. 34. Todo voluntário deve ser aprovado pela coordenação e equipe técnica, mediante 

preenchimento de termo de voluntariado. 

Parágrafo único: O trabalho oferecido pelo voluntariado deve se dar em função dos 

objetivos da instituição de acolhimento e em respeito a este regimento.  

CAPÍTULO XIII 

DO(S) VEICULO(S) DA INSTITUIÇÃO 

Art. 35. Os veículos destinados a Casa Municipal da Criança e do Adolescente devem ser 

de uso exclusivo da instituição, tendo como prioridade visitas domiciliares e atividades das 

crianças e adolescentes acolhidos. 
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Art. 36. O motorista é responsável direto pelo veículo, porém é dever de todos desde os 

acolhidos, aos funcionários, zelarem pela conservação e manutenção de qualquer patrimônio da 

instituição.  

CAPÍTULO XIV 

DA MANUTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Art. 37. Deverá ser fixada na sala da coordenação a data da última e da próxima limpeza 

de caixa d’água. 

Art. 38. Todos os meses entre os dias 20 e 24, é realizada a capina do terreno da instituição 

pelos funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Além disso, também é realizada 

por essa secretaria a renovação da pintura interna e externa do imóvel e reparo do que for 

necessário na instituição. 

Art. 39. Deverá ser fixada na sala da coordenação, a data da última e próxima 

dedetização.  

CAPÍTULO XV 

DAS DOAÇÕES 

Art. 40. Toda e qualquer doação deverá ser comunicada a coordenação da instituição, 

que deverá registrar no livro de doação pelo funcionário que receber tal doação.  

§1º. A Instituição poderá receber as seguintes doações:  

I-alimentos; 

II- roupas; 

III- livros; 

IV- artigos de higiene; e 

V- brinquedos.  

§2º. É vedado o recebimento de doações em espécie. 

CAPÍTULO XVI 

DA SAÍDA 

Art. 41. Toda criança e/ou adolescente que deixar a instituição para outro município, 

deverá receber autorização especial do Poder Judiciário. 

Art. 42. A criança ou adolescente que deixar a Instituição para fins de passeio em finais de 

semana férias ou feriado prolongado deverá ter autorização por escrito da Equipe Técnica e da 

coordenação do Serviço de Acolhimento; 

Art. 43. O(a) adolescente será desligado(a) imediatamente da Instituição ao completar 

maioridade civil; 

Art. 44. Após o desligamento de uma criança e ou adolescente da instituição, seu 

responsável receberá os documentos originais e cópias dos documentos mais importantes de seu 

prontuário, após a assinatura do termo de entrega definitivo. Deverão permanecer na instituição 

cópias dos documentos originais.  

Art. 45. Após o desligamento de uma criança e ou adolescente da instituição, a equipe 

técnica da instituição deverá monitorar o acolhido durante o período de 06 meses exceto nos 

casos de desligamento por maioridade, onde o mesmo será acompanhado pela rede sócio 

assistencial, e de adoção, onde o monitoramento será realizado pela equipe técnica de vara da 

infância e juventude. 
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TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Art. 46. O Programa de Acolhimento Institucional, para cumprir e executar suas finalidades 

contará com a seguinte estrutura organizacional e hierárquica na seguinte ordem: 

 

I – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

II- Gestão da Politica Social Especial; 

III- Coordenação da Casa Municipal da Criança e do Adolescente; 

IV - Equipe Técnica composta por Psicólogo e Assistente Social; 

V – Cuidadores; 

VI-  Educador Social; 

VII- Auxiliar de Serviços Gerais; 

VIII- Cozinheira; 

IX- Motorista; 

X – Vigia. 

 

Parágrafo único: A estrutura de que trata este artigo é formada pela Secretária de 

Assistência Social, por servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social e/ou 

contratados, vinculados aos serviços assistenciais, nos termos da legislação municipal vigente. 

 

 

CAPÍTULO I 

GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Art. 47. Compete à Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, representada 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social: 

 

I – a operacionalização do Serviço de Acolhimento, prover as necessidades básicas da 

instituição concernente à execução de seus trabalhos; 

II - oferecer as condições para capacitação da equipe de atendimento do Serviço de 

Acolhimento Institucional; 

III - acompanhar as aplicações financeiras, sendo monitorado pelo Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente- CMDCA; 

IV - deliberar e supervisionar sobre questões expostas pela coordenação do Serviço de 

Acolhimento Institucional e equipe técnica; 

V - aplicar penalidade disciplinar, se necessário, aos servidores da instituição, respeitando a 

legislação em vigor;  

VI – proporcionar capacitação, formação e qualificação para a equipe do Serviço; 

VII- ser propositor de ações e legislações que visem o cuidado com a equipe do Serviço e 

com melhoria da infraestrutura da instituição. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL DA CASA DA CRIANÇA E DO  

ADOLESCENTE 

 

Art. 48. Compete à Coordenação do Serviço de Acolhimento Institucional: 
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I – disponibilizar quando solicitado, informações a Secretaria Municipal de Assistência Social 

sobre situações referentes ao funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional; 

II – participar de propostas de formação, qualificação e capacitação referentes à 

temática da Política da Criança e do Adolescente, bem como de assuntos inerentes à faixa etária 

atendida; 

III - providenciar de imediato, solução para ocorrências, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e deste Regimento, acionando com urgência a Secretaria Municipal 

de Assistência Social, quando assim exigir a solução das ocorrências; 

IV - facilitar a interação entre a instituição, o Sistema de Garantia de Direitos, a rede 

socioassistencial, e com demais órgãos ligados ao atendimento à criança e ao adolescente; 

V - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, as Resoluções do CMDCA – Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como as demais legislações aplicáveis e as orientações e determinações da Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

VI - requisitar em tempo, material de consumo;  

VII - delegar responsabilidades quando se fizerem necessárias; 

VIII - tomar medidas de caráter de urgência, nos casos previstos neste Regimento Interno, 

decorrentes da natureza de suas funções; 

IX - promover reuniões mensais periódicas registradas em ata com a presença da Equipe 

Técnica, Educadores (as), Cuidadores (as) para orientações, esclarecimentos e interação grupal 

nas relações estabelecidas na instituição de acolhimento;  

X - promover reuniões quando necessário, com o Gestor da Politica Social Especial para 

troca de informações, orientações e deliberações;  

XI –responsabilizar-se pela guarda de documentos, mantendo em arquivo as 

correspondências expedidas e recebidas, a documentação de criação e os documentos pessoais 

e encaminhamentos dos adolescentes, zelando pelas informações sigilosas; 

XII – promover com a Equipe Técnica e de apoio especializado discussões referentes à 

situação dos usuários do serviço de acolhimento, bem como analisar suas sugestões e propostas; 

XIII – promover assembleias com os adolescentes de forma contínua, bem como criar 

outros espaços de diálogos que promovam a interação e cooperação com o funcionamento da 

instituição; 

XIV - se necessário, aplicar medidas educativas disciplinares psicopedagógicos ao 

adolescente sob sua supervisão, respeitando a legislação em vigor; 

XV – tomar as devidas providências caso haja prática de ato infracional, sem perder de 

vista o aspecto educativo de qualquer ação disciplinar; 

XVI – encaminhar à autoridade judiciária competente, o relatório a que se refere o artigo 

92, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

XVII – elaboração, em conjunto com a Equipe Técnica e demais colaboradores, do projeto 

político-pedagógico do serviço. 

XVIII - manter o controle de materiais de consumo, tais como: gêneros alimentícios, higiene 

pessoal, limpeza, recebimento de mercadorias (controle de estoque, entrada e saída); 

XIX – desempenhar todas as funções inerentes ao papel de guardião; 

XX – cuidar, junto com a equipe técnica, para que o sistema M.C.A. (Módulo da Criança e 

Adolescente) esteja sempre atualizado. 

 

Parágrafo único: A Coordenação do Programa de Acolhimento Institucional juntamente 

com a Equipe Técnica são responsáveis pela execução, supervisão, coordenação e controle das 

atividades do Programa, conforme orientação e determinação da Coordenação Geral e da 

Diretoria de Programas da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

CAPÍTULO III 
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DA EQUIPE TÉCNICA  

 

Art. 49. Cabe aos profissionais da Equipe Técnica (Assistente Social e Psicólogo), sob 

orientação e determinação da coordenação da instituição e da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, atuarem como responsáveis pelos atendimentos aos acolhidos, e também na 

orientação aos cuidadores/educadores. 

 

Art. 50. Compete à Equipe Técnica: 

 

I - cumprir as normas regimentais; 

II – assessorar os demais membros da equipe operacional para melhor desempenho das 

ações programadas; 

III - participar de estudos dos casos referentes aos acolhidos, com a elaboração de 

relatórios trimestrais; salvo mediante solicitação do Poder Judiciário e Ministério Público; 

IV - organizar cursos, palestras e outras atividades que promovam o desenvolvimento 

psicossocial das crianças e dos adolescentes; 

V – propor variadas ações que envolvam familiares e os adolescentes; 

VI - atuar numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial; 

VII - elaborar os relatórios para encaminhamento aos órgãos do Judiciário, durante o 

acolhimento das crianças e dos adolescentes; 

VIII - manter intercâmbio com a rede pública de atendimento às crianças e aos 

adolescentes; 

IX – elaborar em no máximo a cada 6 (seis) meses, o Plano de Atendimento Individual 

reavaliando a situação das crianças e/ou adolescentes inseridos no programa de acolhimento 

institucional para as audiências concentradas; 

X – contribuir na elaboração e revisão do Projeto Político- Pedagógico; 

XI - preparar a criança/adolescente gradativamente para desligamento (maior idade ou 

reinserção familiar), e na inserção em família substituta, quando esgotadas todas as possibilidades 

de retorno à família de origem ou à família extensa ou ampliada; 

XII - elaboração de comunicado em caso de acolhimento em caráter excepcional e de 

urgência, devendo encaminhá-lo em até 24 horas à autoridade judiciária; 

XIII- cobrar do Conselho Tutelar os documentos necessários, quando este não enviá-la no 

prazo determinado de 24 horas. 

 

Art. 51. Compete ao Assistente Social e ao Psicólogo efetuar visitas domiciliares e 

acompanhamento da família, bem como orientação familiar durante o tempo de acolhimento e 

em até 6 (seis) meses após o desligamento da criança/adolescente. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DO APOIO INSTITUCIONAL 

(CUIDADORES) 

 

Art. 52. Será mantido o serviço de plantões (12h por 36 horas) pelos (as) cuidadores(as). 

 

Art. 53. Competem aos (as) cuidadores(as), em consonância com a LC 151/2011: 

 

I- cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 

II- organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de 

desenvolvimento de cada criança ou adolescente); 
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III- auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento 

da autoestima e construção da identidade; 

IV- organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada 

criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história de vida; 

V- acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no 

cotidiano. Quando se mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá 

também participar deste acompanhamento; 

VI- apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para 

tanto orientado e supervisionado por um profissional de nível superior; 

VII - acompanhar adolescentes em suas atribuições e atividades diárias na instituição; 

VIII - cumprir as determinações da Coordenação do Serviço de Acolhimento Institucional e 

da Equipe Técnica; 

IX-zelar pela integridade física e moral das crianças e adolescentes; 

X – cumprir o Regimento Interno e as orientações da coordenação; 

XI - relatar o plantão diário à coordenação registrando no livro de ocorrências a rotina 

institucional; 

XII – receber adolescentes dando-lhes especial atenção ao momento de acolhida inicial, 

prestando-lhes tratamento respeitoso e afetuoso, lhes apresentado o espaço físico, as 

crianças/adolescentes que se encontram acolhidos, seu espaço privado (cama, armário, etc.). 

XIII - manter organizado os dormitórios, controlando os horários das atividades e normas 

institucionais; 

XIV – manter a higiene corporal das crianças e adolescentes, estabelecendo rotina diária; 

XV - não tomar nenhum procedimento excepcional sem comunicar a Coordenação do 

Serviço de Acolhimento Institucional e equipe técnica; 

XVI - requisitar em tempo, à coordenação, material que se fizerem necessários à 

manutenção do serviço de acolhimento; 

XVII – orientar adolescentes a manter limpo, organizado e em condições de uso o espaço 

físico da instituição; 

XVIII- respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela Coordenação do Serviço de 

Acolhimento Institucional; 

XIX - zelar pela higiene e organização, bem como pela manutenção dos equipamentos, 

eletroeletrônicos, móveis, utensílios de uso comum;  

XX- cuidar das roupas do acolhidos observando o estado de conservação das mesmas, 

bem como proceder ao controle da entrada e saída das peças na lavanderia; 

XXI - realizar outras atividades relacionadas à instituição quando for solicitado. 

 

Art. 54. O (a) servidor (a) que irá desempenhar a função de educador/cuidador (a) no 

Programa de Acolhimento Institucional deverá ser capacitado (a) por profissional da equipe 

técnica, coordenação ou Assessoria Técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

 

CAPÍTULO V 

DO EDUCADOR SOCIAL 

 

Art. 55. Compete aos (as) Educadores(as), em consonância com a LC 151/2011: 

I – realizar acompanhamento na escola e outros serviços requisitados no cotidiano; 

II – acompanhamento de todas as atividades escolares para que não falte material 

escolar; 

III – trabalhar de reforço escolar; 

IV – participar das reuniões de pais nas Unidades Escolares; 

V – organizar um horário para que os acolhidos façam a lição de casa ou trabalhos 

escolares; 
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VI – montar planejamento anual das atividades pertinentes á sua função; 

VII – respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela Coordenação do Serviço de 

Acolhimento Institucional; 

VIII – zelar pela higiene e organização, bem como pela manutenção dos equipamentos, 

eletroeletrônicos, móveis, utensílios de uso comum; 

IX – realizar outras atividades relacionadas à instituição quando for solicitado. 

        

CAPÍTULO VI 

DA COZINHEIRA 

 

  Art. 56. Competem ao (a) cozinheiro (a), em consonância com a LC 151/2011: 

 

  I - acolher e tratar afetivamente as crianças e/ou adolescentes residentes; 

  II - manter a cozinha e refeitório: armários, geladeira, freezer, mesa e todos os demais 

equipamentos e objetos em geral, limpos e organizados; 

  III – manter a dispensa organizada, verificando a validade dos alimentos, em parceria com 

a coordenação da instituição; 

  IV- deverá ser feito um controle de entrada e saída de todos os objetos ou mantimentos da 

despensa, que deverá ser assinado pelo cozinheiro(a) de plantão com o visto da coordenação. 

     V – acompanhar o consumo dos mantimentos do serviço de acolhimento; 

  VI - cuidar de todo equipamento da cozinha, indicando à coordenação todas as 

manutenções a serem efetuadas; 

  VII - preparar e cozinhar alimentos conforme cardápio indicado elaborado pela 

nutricionista; 

  VIII - informar as educadores/cuidadores (as) sobre os procedimentos na cozinha; 

IX - seguir o cardápio alimentar sugerido pela nutricionista; 

X - preparar e servir café e chá à chefia, visitantes e servidores do setor; 

XI- lavar copos, xícaras, cafeteiras, coadores e demais utensílios da cozinha; 

 XII - participar das reuniões mensais com a equipe técnica e capacitações. 

 

CAPÍTULO VII 

DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 

 

Art.57. Compete ao Auxiliar de Serviços Gerais, em consonância com a LC 151/2011: 

I- limpar e arrumar as dependências e instalações da entidade, a fim de mantê-los nas 

condições de asseio requeridas; 

II- recolher o lixo, acondicionando detritos e depositando-os de acordo com as 

determinações definidas; 

III- percorrer as dependências da Instituição, abrindo e fechando janelas, portas e portões, 

bem como ligando e desligando pontos de iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; 

IV- verificar a existência de material de limpeza e alimentação e outros itens relacionados 

com seu trabalho, comunicando ao superior imediato a reposição, quando for o caso; 

V- manter arrumado o material sobre sua guarda; 

VI- comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 

necessidade de consertos e reparos nas dependências, móveis e utensílios que lhe cabe manter 

limpos e de boa aparência. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES 

 

Art. 58. São direitos das crianças e dos adolescentes: 
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a) participar das atividades oferecidas pela instituição. Inspirada nos princípios da liberdade e 

nos ideais da solidariedade humana, capaz de torná-lo auto-realizado, cidadão 

consciente e atuante na comunidade em que vive; 

b) conhecer o presente regimento e solicitando, sempre que necessário informações sobre o 

mesmo; 

c) buscar ajuda e orientação ao cuidadores, dirigente e equipe técnica, sempre que 

encontrar dificuldades; 

d) ser respeitado na sua individualidade; 

e) participar das atividades culturais, cívicas, recreativas, esportivas oferecidas pela 

instituição; 

f) habitar em instalações higiênicas, salubres e seguras; 

g) receber aulas de reforço; 

h) receber parecer de desempenho nas atividades oferecidas pela instituição; 

i) receber visitas nos respectivos dias e horários estipulados pela coordenação e equipe 

técnica. 

j) permanecer na escolaridade formal, inclusive com auxilio e acompanhamento na 

execução de tarefas escolares; 

k) ser provido de vestuário e alimentação suficientes e adequado; 

l) ter acesso e permanência nos serviços Médicos, Hospitalares, Educacionais, 

Odontológicos, Farmacêutico, Psicológico, Fisioterápicos, Sociais e outros que se fizerem 

necessários; 

m) conviver com o pessoal da comunidade; 

n) conviver com irmãos na mesma entidade; 

o) receber visita de familiares e amigos; 

p) conhecer de sua situação processual, em termos compatíveis com sua capacidade de 

entendimento; 

q) obter documentação necessária ao exercício de sua cidadania; 

r) valer-se de arquivo atualizado, contendo dados pessoais e familiares que possibilitem sua 

identificação e individualização; 

s) entrevistar-se pessoalmente com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Comissariado da 

Infância e Juventude e Vara de Família e Juventude.    

 

CAPÍTULO IX 

DEVERES DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES 

 

 

       Art. 59. São deveres das crianças e dos adolescentes: 

 

a) comparecer assíduo e pontualmente ao estabelecimento de ensino onde se encontre 

matriculado; 

b) zelar pela conservação da casa, mobiliário, veículos, equipamentos, material, 

responsabilizando-se pelos danos causados individualmente ou em grupo; 

c) cooperar na manutenção da ordem, higiene, limpeza e organização do ambiente; 

d) tratar com cordialidade e respeito à administração, equipe técnica, funcionários e 

colegas;  

e) acatar e respeitar as normas estabelecidas; 

f) participar das aulas de reforço escolar em turno inverso ao do ensino regular; 

g) responsabilizar-se por atos e tarefas assumidas, com dignidade, competência e 

assiduidade; 

h) assim que o acolhido ingressa na instituição não é permitido o uso do celular. Sua 

utilização somente será permitida com autorização da coordenação e equipe técnica 

dependendo do comportamento, desempenho escolar e senso de responsabilidade 

do acolhido;  

i) cumprir escala de tarefas diária (combinadas com os acolhidos) para auxiliar na 

manutenção da Casa, que devem ser estabelecidas conforme a maturidade das 

crianças e do adolescente; 

j) não se ausentar da instituição de acolhimento sem autorização da coordenação e/ou 

equipe técnica, dos (as) educadoras/cuidadores, sob pena de tal atitude ser 

considerada como evasão; 
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k) zelar pelo material escolar e pelo uniforme durante o acolhimento; 

l) Não fazer uso ou trazer para instituição bebidas alcoólicas, substâncias entorpecentes 

e análogas; 

m) obedecer aos membros da equipe de trabalho e cumprir as solicitações que lhe forem 

atribuídas; 

n) as crianças e adolescentes devem vestir-se adequadamente, em conformidade com o 

ambiente que freqüenta e condições climáticas; 

o) não proferir palavrões, desacatar e agredir fisicamente ou verbalmente funcionários, as 

crianças e/ou adolescentes; 

p) não portar objetos que ameacem a integridade física da criança, adolescente ou 

funcionários; 

q) apresentar toda comunicação escolar para dirigente, educador, cuidador e/ou 

equipe técnica; 

r)  ser apaziguador em situações de conflito.  

 

 

CAPÍTULO X 

REGRAS APLICADAS AOS ACOLHIDOS QUANTO A HORÁRIOS E ROTINAS 

 

 

Art. 60. Figurarão na casa municipal da criança e do adolescente as seguintes normas 

disciplinares:  

 

a) Para os acolhidos com autorização de saída, o horário máximo permitido para retorno ao 

abrigo é até às 22:00h, ressalva nos casos: quando da autorização das autoridades 

competentes ou quando o acolhido se encontrar matriculado no ensino regular noturno, 

em que o horário exceda o limite estabelecido neste artigo. 

 

b) Horário das refeições: 

 

    Café da manhã de 6:00  às 9:00h 

    Almoço de 12:00  às 13:30h                                                        

          Lanche de 15:30 às 16:30h 

          Jantar de 19:00 às 20:00h 

 

c) Horário das atividades (programadas em conjunto, coordenação, cuidadores e equipe 

técnica). 

 

 

CAPÍTULO XI 

DA VEDAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DA CASA MUNICIPAL DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE 

 

 

Art. 61. É vedado aos funcionários: 

 

a) desrespeitar as instruções disciplinares e deixar de cumprir seus encargos escolares e 

atividades para as quais foi designado; 

b) ocupar-se durante as atividades com outras tarefas, que não as mesmas; 

c) entrar e sair das atividades, sem permissão do dirigente ou da equipe técnica; 

d) ausentar-se da casa sem a devida licença do dirigente ou da equipe técnica; 

e) usar, sem a devida autorização, o nome da Casa Municipal da Criança e do Adolescente 

para qualquer tipo de propaganda, campanha ou promoção; 

f) fumar, fazer uso de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, no recinto da casa; 

g) utilizar-se de livros, gravuras, impressos, escritos, músicas imorais ou contrários à ordem 

constituída, bem como de armas ou objetos considerados perigosos; 

h) promover coleta de fundos, sem autorização da Coordenação; 

i) praticar atos ilícitos definidos em lei; 

j) tecer comentários sobre situação dos acolhidos; 
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k) comparecer ao trabalho com trajes impróprios; 

l) permitir que terceiros (pessoas que não trabalham na Casa) exerçam sua função. 

 

PENALIDADES: 

 

a) Pela inobservância, fica o funcionário sujeito às penalidades previstas em lei nº 28/99 - 

Estatuto do Servidor Público Municipal e demais legislações pertinentes, bem como, sujeito 

as disposições contidas no artigo 232 do ECA.  

 

 

CAPÍTULO XII 

DA MEDIDA APLICADA AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES PELA 

INOBSERVÂNCIA DE SEUS DEVERES 

 

Art. 62. Pela inobservância de seus deveres, as crianças e adolescentes são passíveis das 

seguintes medidas: 

 

a) Advertência verbal ou escrita, podendo também ser privado temporariamente de alguma 

atividade extra, como por exemplo passeio, assistir TV, etc.; 

b) Na reiteração de faltas ou prática de ato infracional será comunicado ao MP e a Vara da 

Infância e Juventude, onde serão solicitadas as providências necessárias junto ao Poder 

Judiciário, com aplicação das medidas pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DA DISPOSIÇÃO FINAL 

 

Art. 63. Este regimento interno, entrará em vigor na data de sua aprovação de fato e de 

direito, sendo obrigatório que todos os funcionários e abrigados cumpram todas as orientações 

nele contido. 
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