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DECRETO Nº 1.073 DE 23 DE MAIO DE 2016 

 

 

“REVOGA O DECRETO Nº 46/2005 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS” 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA, brasileiro, casado, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 17.187.438 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 077.455.138-04, domiciliado e 

residente no Município de Miracatu, Estado de São Paulo, Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições legais; 

 

 

 DECRETA:  
 

  

 Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 46 de 24 de agosto de 2005, que homologou o 

Regimento Interno da Casa do Adolescente de Miracatu, passando a vigorar conforme artigos, 

parágrafos e incisos abaixo discriminados: 

 

 

 

“REGIMENTO INTERNO” 

 

Capítulo I 

Do local 

 

 

  “Art. 1º  O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento da Casa da 

Criança e do Adolescente de Miracatu, localizada na Rua Vereado Álvaro Augusto Silva, nº 106, 

Jardim Miracatu, Miracatu/SP. 

 

 

    

Capítulo II 

Dos objetivos 

 

Art. 2º O trabalho desenvolvido terá os seguintes objetivos: 

 

I – proporcionar acolhimento físico, moral e social da criança e do adolescente que 

esteja em situação de abandono, maus tratos e negligência familiar, encaminhado pelos órgãos 

públicos competentes ao âmbito do Município de Miracatu; 

II – oferecer a criança e ao adolescente, assistência, saúde, alimentação, vestuário, 

recreação, educação, formação religiosa (independente do credo), lazer, cultura e outros, dentro da 

possibilidade da instituição; 

III – valorizar intelectualmente e desenvolver o potencial da criança e do 

adolescente, levando-os a aquisição de comportamentos adequados, senso de responsabilidade, 

cooperação, respeito, companheirismo, cidadania e assimilação de regras de bem viver; 
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IV – viabilizar a reinserção e preservação dos vínculos familiares, através de 

entrevista, contato  orientações às famílias realizadas pela equipe técnica. 

 

 

Capítulo III 

Da natureza do atendimento 

 

 

Art. 3º A Instituição ABRIGAMI – Abrigo de Crianças e Adolescentes de Miracatu 

atenderá crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, vítimas de maus tratos, negligência e 

abandono, com capacidade de atendimento até 20 (vinte) acolhidos. 

 

Art. 4º O acolhido que vier apresentar necessidade, em razão de doença mental ou 

dependência químico-toxicológica, deverá ser encaminhado, via Juízo da Infância e da Juventude, 

às instituições especializadas. 

 

Art. 5º Crianças e adolescentes serão acolhidos na instituição mediante Ordem 

Judicial desta Comarca, ou, em caráter emergencial, a pedido do Conselho Tutelar, mediante 

apresentação de documentos pessoais da criança e do adolescente (certidão de nascimento, carteira 

de vacina e outros), sempre que possível. 

 

Art. 6º Não será permitido suspender as refeições ou outras necessidades básicas da 

criança e do adolescente a título de punição, por comportamento inadequado seu. 

 

Art. 7º Deverão ser adotadas exaustivamente as abordagens educativas junto as 

crianças e adolescentes, quando apresentarem distúrbios de comportamento. E não havendo 

resultado positivo às orientações dadas, os métodos a serem aplicados devem ser discutidos junto à 

Equipe Técnica. 

 

Art. 8º As crianças e adolescentes poderão ser presenteados por seus familiares, 

sendo os respectivos presentes entregues em mãos dos funcionários para identificação e 

verificação do uso adequado pelo acolhido. 

 

 

Art. 9º  Os acolhidos não poderão receber dinheiro ou presentes de funcionários, 

visitantes e voluntários diretamente. Qualquer doação deverá ser encaminhada à instituição, na 

pessoa da coordenação, que registrará em livro ata. 

 

Art. 10 Os acolhidos serão informados sobre sua situação de acordo com seu nível 

de compreensão, trabalho esse que deverá ser realizado pela Equipe Técnica. 

 

Art. 11 A História pessoal dos acolhidos não poderá ser exposta através de 

comentários entre funcionários, dentro ou fora da Instituição. Tais assuntos deverão ser tratados de 

forma sigilosa ou em reuniões específicas para esse fim e, em hipótese alguma, na presença e com 

a participação dos abrigados. 

 

Art. 12 Qualquer tipo de informação sobre eventuais distúrbios de comportamento 

doa acolhidos a família ou a terceiros será fornecida pela equipe técnica, demonstrando o legítimo 

interesse. 
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Art. 13 As visitas dos familiares ou responsáveis serão anotadas no livro de 

frequência dos visitantes. Não será permitido o ingresso de pessoas alcoolizadas. 

 

Parágrafo único – Visitas da comunidade estão autorizadas, desde que previamente 

avaliadas pela coordenação e equipe técnica. 

 

Art. 14 A instituição não fornecerá lanches aos visitantes, salvo em dias especiais 

de festa. As visitas não poderão coincidir com horários de refeição, reforço escolar ou qualquer 

outra atividade preponderante para a formação dos acolhidos. 

 

Art. 15 As visitas de pessoas sem vínculos familiares com crianças e adolescentes 

acolhidos, serão permitidas durante a semana, em horário a combinar, de acordo com a 

disponibilidade do acolhido. 

 

Art. 16 As visitas serão autorizadas de acordo com a necessidade e disponibilidade 

do acolhido e família. 

 

Art. 17 As saídas eventuais doa acolhidos da instituição de forma conjunta (não 

individual) e nos limites desta cidade, deverão ser previamente planejadas pela coordenadoria e 

equipe técnica, quanto ao destino, duração, finalidade, meio de transporte e data propícia, sob o 

acompanhamento direto dos funcionários e voluntários, ou outros requisitos que se fizerem 

necessários. 

 

Art. 18 Os acolhidos deverão se apresentar com vestuários e calçados adequados ao 

clima e aos seus tamanhos e em perfeitas condições de uso. 

 

 

Art. 19 O trabalho voluntário será aceito mediante prévia programação de 

atividades e carga horária junto à coordenadoria e equipe técnica. O voluntário será observado 

para verificar o seu comportamento e desempenho, sendo avaliado no decorrer do 

desenvolvimento de suas atividades.  

 

Art. 20 A saída definitiva do acolhido somente acontecerá mediante autorização 

judicial, devendo ser o mesmo acompanhado na ocasião pelo representante designado e 

identificado pela autorização legal. 

 

Art. 21 A instituição buscará parecerias com entidades sociais, bem como, 

entidades especializadas no atendimento e integração das crianças e adolescentes a comunidade e 

também encaminhará para outras instituições especializadas portadoras de necessidades especiais 

que necessitem de cuidados específicos identificados por profissionais capacitados para tanto. 
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Capítulo IV 

Do funcionamento 

 

 

 

Art. 22  O atendimento, em regra, seguirá o seguinte cronograma de atividades: 

 

- banho 

-café da manhã 

-tarefa escolar 

-almoço 

-almoço para quem retorna da escola 

-tarefa escolar 

-café da tarde 

-atividades recreativas 

-banho 

-jantar 

-TV 

-repouso 

 

 

Parágrafo 1º - Durante a semana, os acolhidos receberão atendimento na área 

escolar, bem como atendimento social, psicológico, odontológico e médico, conforme a 

necessidade. 

 

Parágrafo 2º - Todo material de consumo deverá ser registrado no momento de sua 

entrada e de sua saída, controle este feito pela pessoa da coordenação e sob a responsabilidade dos 

funcionários. Todo material permanente da entidade deverá ser relacionado em ata. 

 

 

Art. 23 É vedado aos funcionários: 

 

I – receber em seu local de trabalho pessoas estranhas ou familiares; 

II – retirar sem permissão da autoridade competente (coordenador) qualquer 

documento ou material pertencente ao estabelecimento; 

III- Utilizar o nome da entidade para finalidade sem autorização do Departamento 

Social. 

IV – receber ou fazer telefonemas particulares durante o expediente sem 

autorização prévia; 

V – ausenta-se do local de trabalho no horário do expediente sem comunicar a 

autoridade competente; 

VI – aproveitar-se do seu cargo ou função na instituição em seu benefício próprio; 

VII- efetuar quaisquer gastos ou consertos sem prévia autorização da coordenação; 

VIII- fornecer endereço dos pais dos desabrigados a pessoas estranhas; 

IX-fotografar ou deixar fotografar os atendidos pela instituição sem prévia 

autorização da coordenação; 

X- fumar nas dependências da entidade; 

XI – fazer rasuras ou anotações no livro de Ponto; 
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XII- utilizar qualquer veículo sem autorização da coordenação; 

XIII- perpetrar qualquer agressão física contra os acolhidos, sendo que eventual 

agressão será comunicada ao Conselho Tutelar e autoridade competente. 

XIV- impor qualquer orientação religiosa aos acolhidos; 

XV- trazer seus filhos ao abrigo em dias normais, salvo prévia autorização da 

coordenação. 

 

 

 

Capítulo V 

 Da equipe de trabalho e suas atribuições 

 

 

Art. 24 Para o bom desenvolvimento do trabalho a equipe deverá ser composta: 

 

-coordenador 

-Educador Social 

-Equipe Técnica 

-Voluntários 

 

 

1. Compete ao Coordenador: 

 

 

a) cumprir a carga horária de 40 horas semanais, sendo o horário flexível de acordo 

com as necessidades da entidade; 

b) estar informado sobre todo e qualquer acontecimento do abrigo; 

c) fiscalizar as ações dos funcionários, para que cada um desempenhe seu papel, 

devendo alertá-los e orientá-los sempre que necessário; 

d) promover e acompanhar as crianças e adolescentes em passeios, sempre que 

possível, visando à socialização dos acolhidos; 

e) zelar pelo bom nome da entidade, mantendo a ética, evitando comentários de 

trabalho fora da entidade ou denegrindo a imagem da mesma; 

f) realizar reuniões internas com funcionários, registrando em ata os assuntos 

tratados para viabilizar a qualidade no atendimento; 

g) manter a documentação das crianças e adolescentes, organizada, bem como toda 

documentação referente ao abrigo; 

h) providenciar junto ao órgão competente, atendimento médico aos acolhidos que 

venham a se machucar ou adoecer na entidade; 

i) acompanhar a vida escolar dos acolhidos; 

j) conscientizar os funcionários e os acolhidos da importância da conservação e 

cuidados com materiais de consumo (limpeza, alimentação e de uso pessoal) 

existentes na entidade; 

k) manter a equipe técnica informada sobre aspectos relevantes da vida dos 

acolhidos, bem como seus familiares; 

l) promover o diálogo e parceria com os pais, no sentido de melhorar o 

comportamento de seus filhos; 
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2. Compete ao Educador Social 

 

 

 

a) concretizar os cuidados básicos para alimentação, higiene pessoal e saúde dos 

acolhidos; 

b) sugerir aos acolhidos o exercício de atividades que proporcionem o seu completo 

desenvolvimento enquanto pessoas; 

c) fiscalizar o material escolar, visando a realização de tarefas escolares; 

d) promover atividades lúdicas e sócio-pedagógicas que auxiliem no 

desenvolvimento dos acolhidos; 

e) orientar os acolhidos nas atividades da vida diária (vestir, banho, 

comportamento). 

f) ensinar aos acolhidos a organização do espaço físico, respeito mútuo e boas 

maneiras, dentro e fora da entidade; 

g) incentivar os hábitos de asseio pessoal, economia e conservação de seus 

pertences, cuidando para que os objetos de uso pessoal sejam doados ou trocados 

sem permissão de quem de direito dentro da entidade; 

h) oferecer melhor trato possível transmitindo-lhes segurança, procurando descobrir 

seus valores pessoais, estimulando-os a ter boa conduta; 

i) promover  e acompanhar junto com a coordenação as crianças e adolescentes em 

passeios visando a sua socialização; 

j) providenciar junto a coordenadora o atendimento médico as crianças e 

adolescentes que venham se machucar ou adoecer na entidade; 

k) seguir e concretizar as orientações feitas pela equipe técnica da instituição 

psicológica, médico e assistente social; 

l) indicar ao coordenador e à equipe técnica, quais são as crianças e adolescentes 

que apresentam problemas de comportamento ou dificuldade afetiva e social; 

m) zelar para que a entidade tenha um bom funcionamento, mantendo a ética, 

evitando comentários de trabalho fora da entidade; 

n) participar das festas e passeios que a entidade realizar; 

o) manter o coordenador ciente de todo o trabalho desenvolvido; 

p) cumprir os horários estabelecidos no cronograma e colaborar na mudança de 

horário devido a alguma eventualidade; 

q) fiscalizar e repor o material de higiene pessoal dos acolhidos, conforme a 

necessidade. 

 

Parágrafo único – Não será permitida a presença de funcionários na entidade em 

seus dias de folga, salvo se solicitado pelo coordenador. 

 

 

 

 

3. Compete à Equipe Técnica: 

 

a) acompanhar o desenvolvimento do trabalho na entidade para orientar os 

educadores sociais; 
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b) solicitar a presença dos pais, quando necessário, para aconselhamento e melhor 

relacionamento entre pais e filhos; 

c) realizar se necessário, dinâmica de grupo, aconselhamento e atividades 

recreativas que favoreçam a socialização e integração do grupo; 

d) realizar os devidos encaminhamentos, visando o bom desenvolvimento da 

criança e do adolescente no aspecto psicossocial; 

e) acompanhar as crianças e adolescentes, sempre que possível, aos especialistas da 

área da saúde, para fornecer subsídios para um diagnostico; 

f) realizar visitas domiciliares à família, para conhecer o ambiente familiar e social 

dos acolhidos; 

g) enviar relatórios sobre as crianças e adolescentes, quando for solicitado pelo 

poder público; 

h) atender ao acolhido, quando apresentar algum comportamento diferenciado para 

o devido aconselhamento e orientação; 

i) promover parcerias junto às famílias, no sentido de mantê-los envolvidas na 

educação e desenvolvimento de seu filho; 

j) orientar os educadores sociais sobre a realização de atividades lúdicas, sócio-

pedagógicas motora e da área da linhagem, no sentido de realizar a prevenção 

estimulando a criança e o adolescente em seu desenvolvimento neuropsicomotor; 

k) promover reuniões e palestras informativas tanto com os acolhidos como com os 

pais, sempre que necessário; 

l) estar presente na instituição nos dias úteis de visita. 

 

§ 1º -  O técnico do abrigo do setor psicológico-social deverá manter contato com a 

equipe que acompanhará a criança e o adolescente, após o desabrigamento. 

 

§ 2º - A equipe técnica é constituída por profissionais da área da saúde e da área 

social que prestam serviços para a Prefeitura Municipal. 

 

 

4. Os voluntários têm as seguintes atribuições: 

 

a) tomar ciência, por meio do coordenador, sobre o funcionamento e regras do 

abrigo; 

b) cumprir os horários a que se disponibilizaram a prestar serviço voluntário; 

c) realizar as atividades propostas com a responsabilidade, dedicação e amor; 

d) adaptar-se ao funcionamento, sem alterar a rotina do abrigo; 

e) atender aos dispositivos da Lei 9.608/98 (Lei do Voluntário); 

f) assinar Termo de Compromisso. 

 

 

Capítulo VI 

 Da recepção 

 

  Art. 25 Compete ao coordenador e equipe técnica receber crianças e adolescentes 

recém chegados para que se sintam recebidos e tratados dignamente, quando da chegada a um 

ambiente que lhes é totalmente desconhecido, bem como apoiá-los e acolhê-los neste momento 

difícil de suas vidas. 
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  Art. 26  Assim que um novo acolhido chegar a entidade, os educadores sociais 

deverão ter conhecimento e repassar esta informação às crianças e adolescentes que já se 

encontram na entidade, fornecendo nome e idade do novo acolhido. 

 

  Art. 27 O coordenador deverá apresentar o acolhido aos educadores sociais, ao 

grupo de crianças e adolescentes e também o espaço físico da entidade, informando-o quanto à 

rotina e normas. 

 

  Art. 28 O coordenador verificará o estado de higiene e saúde do novo acolhido, 

encaminhando-o ao Posto de Saúde para consultas e exames de rotina. 

 

  Art. 29 Um prontuário individual da criança e do adolescente será aberto no mesmo 

dia de sua chegada para a regularização da sua documentação pessoal na entidade. 

 

  Art. 30 Não deverá ser discutida no momento da recepção e na presença do 

acolhido, a sua história com a pessoa que o trouxe, para evitar constrangimento. 

 

 

Capítulo VII 

 Do constrangimento 

 

  Art. 31 O processo de desligamento ocorrerá a partir do momento em que o 

responsável (família de origem ou não) tenha se preparado ou já ofereça condições de reassumir a 

guarda da criança ou do adolescente, para educá-lo e atendê-lo em suas necessidades básicas e 

será concluído após decisão judicial favorável. 

 

  Art. 32 O acolhido será preparado para ser assumido por uma família substituta, 

mediante  modalidades de adoção, tutela ou guarda, por deliberação da autoridade judicial. 

 

  Art. 33 Os acolhidos portadores de necessidades especiais, serão encaminhados 

para as entidades especializadas. 

 

  Art. 34 A equipe técnica preparará com responsabilidade e competência a 

interrupção do vínculo estabelecido com a entidade, de forma gradativa e programada. 

 

  Art. 35 O acolhido receberá atendimento específico da equipe técnica, no sentido de 

ser apoiado e incentivado em relação a nova etapa de sua vida, ao mesmo tempo em que deverá 

ser certificado e poderá contar com o apoio daqueles com os quais estabeleceu vínculos de afeto 

durante a sua permanência na entidade. 
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Capítulo VIII 

 Das alterações regimentais 

 

  Art. 36 O presente Regimento Interno poderá ser alterado por ato do Prefeito 

Municipal, após a oitiva do Coordenador do Abrigo e da Equipe Técnica, em reunião específica 

para tanto. 

 

 

  Art. 37 Sendo a Instituição da Casa da Criança e do Adolescente um local de 

acolhimento provisório, as famílias deverão se comprometer em participar das visitas pré-

determinadas pela instituição, bem como quando forem solicitadas para receberem orientações 

individuais de forma que se envolvam no trabalho da instituição e sejam parceiros da mesma.” 

 

 

 

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

em contrário. 

Miracatu, 23 de maio de 2016. 

 

 

 

JOÃO AMARILDO VALENTIN DA COSTA 

Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique-se  

 

 

Meire Rolim Camargo de Oliveira 

Supervisora de Serv. Legislativos. 

 

Este Decreto encontra-se publicado na íntegra no Mural do Paço Municipal 
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