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REGIMENTO INTERNO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 

ADOLESCENTES 

TÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA IDENTIFICAÇÃO 

Art. 1º O Acolhimento Institucional de Adolescentes de Navegantes, caracteriza-

se como um órgão da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal 

de Navegantes, esta como entidade mantenedora, com duração indeterminada, está 

sediado à Rua Gracilides Coelho Raiser, n 432 , Bairro São Domingos, Município de 

Navegantes/SC, e será regido por este Regimento Interno e pelas demais disposições 

legais que lhe forem aplicadas. 

Art. 2º O Serviço de Acolhimento Institucional de Adolescentes seguirá os 

princípios previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei N.º 8.069/90 e demais 

legislações pertinentes, bem como as orientações do CONANDA, quais sejam: 

I. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar; 

II. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa;  

III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV. Desenvolvimento de atividades em regime de coedu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cação; 
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V. Preferencialmente evitar desmembramento de grupos de irmãos; 

VI. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de 

crianças e adolescentes acolhidos; 

VII. Participação na vida da comunidade local; 

VIII. Preparação gradativa para o desligamento; 

IX. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

Art. 3º  O Serviço Acolhimento Institucional de Adolescentes reger-se-á por este 

Regimento Interno, aplicando-se os estatutos, regulamentos, resoluções e portarias da 

Secretaria de Assistência Social de Navegantes e Prefeitura Municipal de Navegantes, 

desde que estejam em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

Federal N.º 8.069/90); Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS 

(NOB-RH/SUAS); Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais – Resolução nº 

109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); “Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”- Resolução Conjunta nº 

1/2009, do CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CONANDA); Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças 

e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Plano Decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes; Diretrizes Internacionais para Cuidados 

Alternativos a crianças sem cuidados parentais. 

 

CAPÍTULO II 

DO PÚBLICO ACOLHIDO 
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Art. 4º Serão acolhidos adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, de ambos os 

sexos, sob medida protetiva conforme Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

encaminhados pelo Poder Judiciário e/ou excepcionalmente pelo Conselho Tutelar.  

§ 1º Ou seja, o afastamento da criança e/ou adolescente do convívio familiar é 

de competência exclusiva da autoridade judiciária (Lei 8.069/90, art. 101, § 2º). 

§ 2º O Conselho Tutelar, no exercício de suas atribuições, se entender 

necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará no prazo legal, o fato ao 

Ministério Público, prestando esclarecimento sobre os motivos de tal entendimento e 

sobre as providências já tomadas no sentido da orientação, apoio e promoção social da 

família (Lei 8.069/90, art. 136, parágrafo único). 

§ 3º Em casos excepcionais e de emergência, as entidades que mantenham 

serviço de acolhimento poderão atender adolescentes sem prévia autorização da 

autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao Juiz da 

Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade. 

CAPÍTULO III 

DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

Art. 5º A capacidade de atendimento da Instituição de Acolhimento é de no 

mínimo 10(dez) adolescentes, de ambos sexos, respeitando suas características 

pessoais.  

Parágrafo Único: A capacidade de atendimento fica condicionada a distribuição 

de adolescentes nos quartos, diante da proibição de compartilhamento do sexo 

masculino e feminino em um único quarto.   
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CAPÍTULO IV 

DOS OBJETIVOS 

SEÇÃO I 

DO OBJETIVO GERAL  

Art. 6º  O  objetivo geral da Instituição de Acolhimento de Adolescentes é acolher 

provisoriamente adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida 

protetiva de acolhimento institucional ( ECA, Art. 101), em função de abandono ou cujas 

famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir 

sua função de cuidado e proteção, visando a garantia dos direitos e, quando possível, 

o restabelecimento de vínculos familiares e comunitários.  

SEÇÃO II 

 DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Art. 7º São objetivos específicos da Instituição de Acolhimento de Adolescentes: 

I.  Assegurar aos adolescentes proteção e acolhimento temporário, provendo 

suas necessidades básicas, estabelecendo relações personalizadas e em pequenos 

grupos; 

II. Promover recepção digna e afetiva aos adolescentes que necessitem do 

Serviço de Acolhimento Institucional; 

III. Garantir acompanhamento singular e personalizado a cada adolescente, 

preservando sempre que possível, a rotina anterior já vivenciada pelo adolescente, 

como por exemplo escola, atividades esportivas, etc; 
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IV. Orientar adequadamente os adolescentes sobre sua condição de acolhido, 

observando o seu nível de compreensão; 

V. Assegurar a frequência em escola, atividades educacionais, culturais, 

esportivas e de lazer, preferencialmente nos serviços existentes na comunidade, 

efetivando a participação na vida da comunidade local e garantindo o direito 

fundamental à convivência comunitária; 

VI. Envolver a comunidade, informando-a e conscientizando-a da importância de 

sua participação no processo de inclusão social do adolescente acolhido, conforme 

inciso VII do artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

VIII. Assegurar ambiente favorável ao desenvolvimento do adolescente, 

independentemente do tempo de permanência e/ou de suas condições pessoais; 

IX. Garantir cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos, 

disponíveis no sistema de saúde pública, na comunidade ou financiados por convênio; 

X. Manter registros individuais de cada adolescente, da família, dos motivos 

pelos quais estão acolhidos, dos atendimentos recebidos e demais informações que 

resguardem sua identificação e individualidade, reconstruindo a história individual, a 

identidade e a gestão de um projeto de vida; 

XI. Providenciar, quando não constar no prontuário que acompanha o 

adolescente, os documentos necessários para o exercício da cidadania: certidão de 

nascimento, carteira de identidade, entre outros; 

XII. Favorecer a integração entre o grupo de adolescentes acolhidos, de famílias 

de origem/extensa, profissionais do serviço de acolhimento e comunidade em geral; 

XIII. Implementar ações sistemáticas para o restabelecimento e preservação dos 

vínculos familiares e comunitários prioritariamente em família de origem/extensa; 

XIV. Preparar gradativamente o adolescente para o desligamento; 
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XV. Evitar, sempre que possível, a transferência para outros Serviços de 

Acolhimento Institucional; 

XVI. Manter contatos e articulações permanentes com os órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos - SGD; 

XVII. Acompanhamento das famílias dos adolescentes, durante a fase de 

adaptação, no processo de reintegração familiar de forma complementar ao Sistema de 

Garantias de Direitos-SDG; 

XVIII. Articulação permanente entre os serviços de Acolhimento Institucional e a 

Justiça da Infância e da Juventude, para o acompanhamento adequado de cada caso, 

evitando-se o prolongamento desnecessário da permanência da adolescente na 

instituição;  

XIX. Excepcionalmente, promover intervenção qualificada para a aproximação 

gradativa nos casos de encaminhamento para adoção pela autoridade judiciária, e a 

preparação prévia do adolescente e dos pretendentes, bem como acompanhamento no 

período de aproximação. 

TÍTULO II 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPITULO I 

DO INGRESSO DO ADOLESCENTE 

 Art. 8º No momento da chegada do adolescente no serviço de Acolhimento 

deve-se proceder a sua acolhida, conforme listado na Ficha Individual de Acolhimento. 
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§ 1º Os cuidadores/auxiliar de cuidador deverão estar preparados 

ininterruptamente para receber novos adolescentes, mediante Guia de Acolhimento ou 

Mandado Judicial. 

§ 2º Na ausência da coordenação e equipe técnica, o acolhimento deverá ser 

comunicado de imediato à coordenação e ser registrado no Livro de Registro de Plantão.  

§ 3º Todos os objetos pessoais deverão ser registrados na Ficha Individual de 

Acolhimento e após devem permanecer com o adolescente acolhido.  

§ 4º Os objetos de origem duvidosa, portados pelos adolescentes, deverão ficar 

sob poder da coordenação até que se comprove a real procedência dos mesmos.  

§ 5º Caso o adolescente esteja portando aparelho de celular, o mesmo ficará 

retido pelo prazo de 30 dias, ou maior prazo, de acordo com a avaliação da equipe 

técnica e coordenação. 

§ 6º Decorrido o prazo, o uso do aparelho celular por adolescente acolhido não 

será permitido após às 22 horas e em caso de descumprimento, o aparelho deverá ser 

recolhido pelos cuidadores/auxiliar de cuidadores de plantão e entregue à coordenação 

e/ou equipe técnica.  

§ 7º No caso do(a) adolescente que no momento do acolhimento não estiver com 

seus pertences, a equipe técnica do Serviço de Acolhimento deverá providenciá-los, no 

sentido de garantir uma melhor acolhida do adolescente, preservando sua 

individualidade.  

Art. 9º No prazo de 48(quarenta e oito) horas contados da chegada do(a) 

adolescente no serviço de acolhimento, o Conselho Tutelar promoverá a comunicação 

às autoridades competentes, em especial ao Juizado da Infância e Juventude da 

comarca, via ofício.  
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Parágrafo Único: O serviço de acolhimento tem até 24(vinte e quatro) horas, a 

contar do primeiro dia útil ao acolhimento, para realizar o processo de informação ao 

Poder Judiciário, guardando cópia do ofício encaminhado, na pasta individual do 

adolescente. 

Art. 10. O acolhimento institucional de adolescentes somente receberá 

adolescentes encaminhados pela Justiça da Infância e Juventude da comarca de 

Navegantes e/ou excepcionalmente pelo Conselho Tutelar, atendendo expressamente 

a adolescentes que estiverem no município na ocasião da aplicação da medida 

protetiva.  

Art. 11. Uma vez acolhido, o adolescente só poderá ser desacolhido ou desligado 

do serviço após determinação judicial.  

CAPITULO II 

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DOS ADOLESCENTES 

Art. 12. São direitos dos adolescentes acolhidos na instituição, conforme o Art. 

92 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

I. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar;  

II. Integração em família substituta quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural e/ou extensa;  

III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação; 

V. Não desmembramento, em casos específicos, de grupo de irmãos;  
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VI. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades 

adolescentes acolhidos;  

VII. Participação na vida da comunidade local;  

     Parágrafo Único: Havendo grupo de irmãos, contendo criança, o acolhimento 

ocorrerá preferencialmente no Abrigo Municipal Anildo de Souza, e havendo 

impedimento ou vaga inexistente para que o adolescente permaneça neste serviço, 

serão tomadas todas as medidas para a manutenção dos vínculos fraternos, através de 

visitas entre os irmãos acolhidos nos abrigos distintos.  

Art. 13. Aos adolescentes acolhidos será assegurado: 

 I. Escuta qualificada;  

II. Proteção, apoio e afetividade;  

III. Ser atendido em suas necessidades físicas, psicológicas e sociais;  

IV. Ser tratado com dignidade e respeito às diversidades étnicas, culturais e 

gênero, sem discriminação;  

V. Ser tratado sem agressividade e rispidez;  

VI. A liberdade de ir e vir a logradouros públicos e espaços comunitários, 

conforme programação do abrigo e autorizado pela coordenação, com 

acompanhamento de cuidador/ auxiliar de cuidador quando necessário;  

VII. Ter espaços de atendimentos individuais com escuta sigilosa que não os 

exponham em situações vexatórias;  

VIII. Conviver em ambiente tranquilo e agradável;  
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IX. Participar da organização do cotidiano do abrigo (organização do espaço de 

moradia, limpeza, programação das atividades recreativas, culturais e sociais, como 

forma de aprendizagem);  

X. Acesso às políticas públicas: educação, saúde, lazer, cultura, assistência 

social e demais que se fizerem necessárias;  

XI. Transporte para realização das diversas atividades;  

XII. Ter o abrigo como endereço residencial e de referência;  

XIII. Segurança alimentar, condições físicas e materiais;  

XIV. Higiene pessoal;  

XV. Local adequado para guardar os pertences pessoais; 

 XVI. Respeito a sua individualidade e história de vida, possibilitando espaços 

que preservem a intimidade e a privacidade; 

 XVII. Ser informado pela equipe técnica sobre sua condição de acolhimento, sua 

situação familiar, e das ações profissionais realizadas em prol de suas necessidades;  

XVIII. Participar ou não de atividades extracurriculares, conforme seus 

interesses; 

 XIX. Liberdade de crença e culto religioso, bem como o direito de não participar 

de atos religiosos;  

XX. Comunicar à coordenação da Instituição e ou equipe técnica sobre alguma 

necessidade particular ou desrespeito aos seus direitos sem sofrer represálias/coerção;  
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XXI. Ser tratado com justiça e imparcialidade nos casos de condutas 

inadequadas; 

 XXII. Receber visitas de familiares e amigos, de acordo com autorização da 

coordenação, com parecer da equipe técnica, exceto casos em que há expressa 

proibição judicial;  

XXIII. Entrar em contato por telefone com familiares com autorização prévia da 

coordenação e equipe técnica; 

 XXIV. Ter a preservação da imagem;  

§ 1º Nos casos de violação de direitos e garantias dos adolescentes, deverão 

ser seguidos os procedimentos descritos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 2º A autorização para que os adolescentes possam participar das atividades 

comunitárias deverá ser dada pela coordenação do abrigo, sendo que as mesmas 

deverão estar acompanhadas de pessoa responsável e devidamente autorizada para 

exercer atividades fora do abrigo.  

CAPÍTULO III 

DOS DEVERES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 

Art. 14.  São deveres dos adolescentes acolhidos:  

I. Respeitar cuidador/auxiliar de cuidador, coordenação e equipe técnica, bem 

como todos os adolescentes e familiares;  

II. Preservar a estrutura física do abrigo;  
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III. Os adolescentes devem organizar suas roupas nos guarda-roupas/cômodas; 

arrumar a cama, manter quarto limpo, guardar seus pertences pessoais 

(calcinhas/cuecas, calçados, chinelos, brinquedos e outros);  

IV. Os adolescentes devem colaborar com: lavar, enxugar e guardar as louças e 

demais serviços compatíveis com a idade, mediante supervisão e orientação do 

cuidador/auxiliar de cuidador de acordo com um cronograma estabelecido e com a 

finalidade de aprendizagem;  

V. Respeitar as orientações recebidas bem como cumprir as regras constantes 

neste Regimento; 

 VI. Frequentar as aulas, realizar as tarefas e trabalhos escolares, diariamente;  

VII. Comunicar à coordenação troca de pertences pessoais e aquisição de novos 

pertences;  

VIII. Solicitar autorização da coordenação e equipe técnica para utilizar telefone 

para ligar para familiares;  

IX. Não fazer uso ou dirigir ao cuidador/auxiliar de cuidador, equipe técnica, 

coordenação e demais acolhidos(a) de palavras pejorativas e de baixo calão.  

Art.15. Havendo descumprimento dos deveres, a equipe técnica junto com o 

adolescente irá conversar sobre o descumprimento dos compromissos de conduta: 

 I. Garantido o direito de resposta, será registrado o fato no prontuário individual 

do adolescente;  

II. Reincidindo o descumprimento o(a) adolescente junto com a equipe técnica 

realizará uma nova reflexão dos fatos ocorridos e definirá conjuntamente o período em 
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que o mesmo estará dedicando-se a realizar melhorias na conduta e comportamento. 

Durante este período o adolescente será avaliado através de encontros semanais; 

 III. Persistindo o descumprimento, a coordenação do abrigo e equipe técnica irá 

fazer um relatório da ocorrência informando ao Juizado da Infância e Juventude;  

IV. Quando se tratar de práticas como: agressões física, sexual, psicológica e 

verbal; destruição do patrimônio do abrigo; furtos e dentre outros, será informado ao 

Juizado da Infância e Juventude mediante Registro de Boletim de Ocorrência junto à 

Delegacia de Polícia Civil de Navegantes.  

CAPÍTULO IV 

DO FUNCIONAMENTO INTERNO 

Art.16. É proibido o uso de qualquer droga ilícita ou lícita na instituição de 

acolhimento para adolescentes, tanto no que tange aos acolhidos, como aos 

funcionários, exceto medicamentos com comprovante de prescrição médica. 

§ 1º Ocorrendo a situação do caput e confirmado o fato após procedimento 

administrativo disciplinar que apure a responsabilidade do cuidador/auxiliar de cuidador, 

serão aplicadas a sanção prevista no Estatuto do Servidor Municipal e, tratando-se de 

funcionário terceirizado, será encaminhado o fato ao setor de recursos humanos da 

entidade contratada.  

§ 2º Conforme a gravidade da situação apresentada e confirmado o fato, a 

coordenação fará o registro do Boletim de Ocorrência junto a autoridade policial, nos 

casos cabíveis.   

§ 3º O adolescente com questões de dependência química, se necessário, 

receberá atendimento ao alcance do serviço de acolhimento institucional (Centro de 

Atenção Psicossocial – CAPS) ou será transferido à unidade de atendimento a 
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dependentes químicos, após comunicação e autorização do Poder Judiciário da 

Comarca de Navegantes.  

Art. 17. Não é permitida a saída dos adolescentes do Serviço de Acolhimento 

sem autorização, bem como chegar atrasado aos horários combinados;  

§ 1º Todos os acolhidos deverão antecipar os pedidos de saída ao coordenador 

e equipe técnica.  

§ 2º Deverá ser registrado no Livro de Registro de Plantão a autorização da 

saída. 

Art.18. Quando ocorrer fuga do(a) adolescente do acolhimento, o coordenador 

ou cuidador/auxiliar de cuidador de plantão deverá registrar Boletim de Ocorrência na 

Delegacia de Polícia Civil de Navegantes no mesmo dia, informando todos os detalhes 

do ocorrido assim como informar ao Conselho Tutelar de Navegantes.  

Parágrafo Único: A equipe técnica e coordenação deverão comunicar aos 

familiares do(a) adolescente o ocorrido e realizarem buscas junto a contatos conhecidos 

e informar ao Judiciário, via ofício, no mesmo dia ou no primeiro dia útil após o ocorrido. 

Art. 19. As saídas dos adolescentes da instituição de acolhimento serão 

realizadas apenas se o mesmo cumprir com o Termo de Compromisso e Conduta nas 

semanas anteriores, informando ao coordenador para onde irá, pessoas terceiras que 

irão estar consigo e seguir o horário de saída e retorno estipulado pelo coordenador e 

equipe técnica;  

Parágrafo único: O coordenador deverá anotar no Livro de Registro de Plantão 

o cronograma de saídas agendadas pelos adolescentes.  

Art. 20. O adolescente que sair da instituição de acolhimento sem autorização, 

ou não retornar no horário estipulado previamente, será advertido por 2(duas) vezes. 
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Na 3ª (terceira) vez será registrado Boletim de Ocorrência de evasão junto à Delegacia 

de Polícia Civil de Navegantes, e informado ao Judiciário através de ofício; 

Parágrafo único: O retorno do adolescente se dará mediante nova guia de 

acolhimento expedida pelo Conselho Tutelar ou Vara da Infância e Juventude. 

CAPÍTULO V 

DAS REFEIÇÕES 

Art.21. As refeições serão servidas somente nos horários determinados, com 

exceção aos acolhidos(a) que trabalham e/ou estudam nesses horários, devendo ser 

disponibilizadas, assim que os mesmos retornarem ao acolhimento. 

REFEIÇÕES HORÁRIOS 

Café da manhã 6:00 às 09:00hrs 

Almoço 11:30 às 13:00hrs 

Café da tarde 16:00 às 18:00hrs 

Janta 19:30 às 20:30hrs 

Art.22. Refeições deverão ser realizadas somente no refeitório. Não é permitida 

a entrada de adolescente acolhido(a) no espaço da cozinha, sem autorização. 

CAPÍTULO VI 

DA ROTINA 

Art. 23. O banho deverá ser tomado individualmente. 

Art. 24. Os horários de dormir e acordar dos adolescentes estarão definidos nas 

regras de convivência do serviço e poderão sofrer alterações conforme necessidades.  
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Parágrafo Único: Cada adolescente deverá dormir em seu quarto designado, não 

sendo permitida a colocação de colchões na sala ou em qualquer outro ambiente. 

Art. 25. Será permitido a visita de amigo do adolescente na instituição, desde 

que informe nome completo, endereço e telefone do responsável ao coordenador para 

verificação com o responsável se há permissão.  

Art. 26. A equipe técnica, de acordo com a demanda do serviço determinará o 

dia e horário de visitas das famílias de origem, extensa e substituta;  

Parágrafo único: Todas as visitas serão realizadas nos espaços comuns da casa, 

não sendo permitido visitas no interior dos quartos.   

TÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

Art. 27. A equipe técnica e administrativa será composta por:  

 I. 01 Coordenador; 

II. 01 Assistente Social; 

III. 01 Psicólogo;  

IV. 01 Pedagogo; 

V. 01 Auxiliar Administrativo 
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VI. 04 Cuidadores; 

VII. 04 Auxiliares de Cuidador;  

VIII. 02 Cozinheiros; 

IX. 02 Auxiliares de Serviços Gerais;  

X. 01 Motorista; 

XI. 02 Vigias. 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR 

Art. 28. O coordenador do serviço de acolhimento possui as seguintes 

atribuições: 

I. Mediar a comunicação entre equipe técnica e administrativa do serviço e 

gestão da Secretaria de Assistência Social. 

II. Representar o serviço em solenidades, eventos, cursos, conselhos 

municipais, estaduais, federais e outros;  

III.  Manter comunicação permanente com órgãos afins, como, Justiça da 

Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Conselho Municipal e Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, entre outros; 

V. Coordenar as reuniões administrativas e técnicas;  
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VI. Participar dos processos de seleção para admissão de voluntários;  

VII. Zelar pela qualidade dos serviços desenvolvidos pela equipe técnica e 

administrativa, encaminhando situações à gestão da Secretaria de Assistência Social 

quando necessário;  

IX. Tomar providências de caráter urgente em situações imprevistas que possam 

ocorrer na instituição;  

X. Receber, informar e despachar papéis, ofícios, documentos, encaminhando-

os às autoridades competentes, nos prazos estabelecidos;  

XI. Propor à gestão da Secretaria de Assistência Social a celebração de 

convênios com órgãos oficiais ou particulares que, de algum modo, possam beneficiar 

os adolescentes acolhidos;  

XII. Solicitar, sempre que necessário, o serviço de manutenção do prédio, bem 

como, materiais necessários à manutenção da instituição: produtos de gênero 

alimentício, limpeza, higiene, material pedagógico, entre outros;  

XIII. Exercer o dever de guardião dos adolescentes acolhidos, para todos os 

efeitos de direito: educação, saúde, proteção, lazer, convivência familiar e comunitária, 

etc;  

XIV. Acompanhar o acolhimento e o desligamento dos adolescentes, 

encaminhados pelo Conselho Tutelar e/ou pela Justiça da Infância e Juventude, 

providenciando as respectivas anotações administrativas, na ausência da equipe 

técnica; 

XV. Manter-se em sistema de plantão/sobreaviso fora do horário comercial;  
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XVI. Organizar e manter em dia o registro de visitas bem como as saídas de 

adolescentes que também devem estar registradas no Livro de Registro de Plantão;  

XIX. Observar todos os dias o livro diário de registro dos cuidadores/auxiliar de 

cuidador.  

Parágrafo Único: Na hipótese de afastamento do coordenador por até cinco (5) 

dias, a coordenadoria será exercida pela equipe técnica em conjunto. Em situações de 

afastamento de maior prazo, o órgão gestor deverá designar um coordenador substituto.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO ASSISTENTE SOCIAL 

Art. 29. São atribuições do Assistente Social:  

 I. Identificar composição familiar, história e dinâmica de relacionamento entre 

seus membros, valores e crenças da família, demandas e estratégias desenvolvidas 

para o enfrentamento de situações adversas, e situações de vulnerabilidade e risco às 

quais estão expostos os integrantes do grupo familiar;  

II. Identificar se a situação de risco à qual esteve exposto o adolescente decorre 

exclusivamente do contexto social, histórico e econômico de vida da família e se a 

garantia de apoio, orientação e acesso às diversas políticas públicas seria suficiente 

para reduzir os riscos e possibilitar a manutenção do convívio familiar;  

III.  Analisar o perfil e as demandas específicas de cada adolescente, de forma 

a melhor atender suas peculiaridades;  
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IV. Interagir na realidade familiar, buscando a reintegração do adolescente no 

seio de sua família biológica, elaborando estratégias conjuntas capazes de potencializar 

positivamente a dinâmica familiar;  

V. Reunir-se com os demais membros da equipe técnica do serviço e técnicos 

forenses (assistente social e psicólogo), visando analisar e discutir a situação individual 

de cada adolescente, viabilizando o atendimento personalizado e a elaboração do plano 

de atendimento individual;  

VI. Fornecer à família de origem ou à família substituta (quando for o caso), 

informações e orientações, viabilizando o retorno do adolescente, ou, a adaptação à 

família substituta;  

VII. Orientar à coordenação sobre quem poderá visitar e sobre como deverão 

acontecer as visitas a cada adolescente acolhido, de acordo com o plano de 

atendimento individual;  

VIII. Reavaliar periodicamente cada caso, encaminhando relatórios à Justiça da 

Infância e Juventude com intervalo máximo de 3 (três) meses, nas ocasiões que 

considerar oportuno, ou, nos prazos determinados judicialmente;  

IX. Acompanhar atentamente a situação processual de cada adolescente;  

X. Organizar e manter atualizado diário técnico próprio de cada adolescente, 

contendo registro das intervenções realizadas;  

XI. Promover o acesso dos adolescentes acolhidos às políticas públicas que se 

fizerem necessárias: educação, saúde, lazer, cultura, profissionalização, etc;  

XII. Estar ciente do processo de acolhimento e desligamento de todos os 

adolescentes, com controle próprio; 
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XIII.  Participar de reuniões técnico-administrativas;  

XIV. Incentivar e oportunizar a capacitação periódica dos recursos humanos do 

serviço de Acolhimento, objetivando a melhoria permanente do atendimento fornecido;  

XV. Participar do planejamento e avaliação Projeto Político Pedagógico do 

Serviço de Acolhimento;  

XVI. Organizar e acompanhar, junto ao coordenador e demais membros da 

equipe técnica, os trabalhos voluntários;  

XVII. Sempre que possível, participar de promoções e eventos, treinamentos, 

seminários, cursos de capacitação profissional e outras atividades de educação 

continuada;  

XVIII. Trabalhar de forma integrada com o Sistema de Garantias de Direitos- 

SGD; 

XIX. Analisar o plano de atividades pedagógicas a ser aplicado às crianças e 

adolescentes, juntamente com a equipe técnica;  

XX. Coordenar e supervisionar estágios de estudantes de serviço social 

realizados no serviço de Acolhimento;  

XXI.  Elaborar, em conjunto com a equipe interdisciplinar, o plano de ação anual 

com calendário de atividades para o serviço de acolhimento;  

XXII. Mapear e atualizar constantemente banco de dados relacionado aos 

serviços oferecidos na comunidade, para possível utilização no encaminhamento dos 

adolescentes acolhidos;  
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CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO 

Art. 30. São atribuições do Psicólogo:  

I. Atender cada adolescente acolhido, para conhecê-lo e ajudá-lo na superação 

de demandas subjetivas oriundas do contexto sócio-histórico-familiar e da situação de 

acolhimento;  

II. Orientar a equipe técnica e administrativa sobre como atender e respeitar as 

peculiaridades de cada adolescente acolhido;  

III. Promover o encaminhamento dos adolescentes para avaliação médica 

quando houver a necessidade de atendimento de serviço especializado (saúde mental);  

IV. Preparar o adolescente e a família (de origem ou substituta) para o 

desligamento do serviço;  

V. Reunir-se com os demais membros da equipe técnica do serviço e técnicos 

forenses (assistente social e psicólogo), visando analisar e discutir a situação individual 

de cada adolescente, viabilizando o atendimento personalizado e a elaboração do plano 

de atendimento individual; 

VI. Fornecer à família de origem ou à família substituta (quando for o caso), 

informações e orientações, viabilizando o retorno do adolescente, ou, a adaptação à 

família substituta;  

VII. Em conjunto com os demais membros da equipe técnica, orientar a 

coordenação sobre quem poderá visitar e sobre como deverão acontecer as visitas à 

cada adolescente acolhido, de acordo com o plano de atendimento individual;  
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VIII. Reavaliar periodicamente cada caso, encaminhando relatórios à Justiça da 

Infância e Juventude com intervalo máximo de seis meses, nas ocasiões que considerar 

oportuno, ou, nos prazos determinados judicialmente;  

IX.  Acompanhar atentamente a situação processual de cada adolescente;  

X. Organizar e manter atualizado prontuário próprio de cada adolescente, 

contendo registro das intervenções realizadas;  

XI. Participar de reuniões técnico-administrativas;  

XII. Incentivar e oportunizar a capacitação periódica dos recursos humanos do 

serviço de acolhimento, objetivando a melhoria permanente do atendimento fornecido;  

XIII. Sempre que possível, participar de promoções e eventos, treinamentos, 

seminários, cursos de capacitação profissional e outras atividades de educação 

continuada;  

XIV. Trabalhar de forma integrada com a Justiça da Infância e Juventude, 

Conselhos Tutelares e outros órgãos afins;  

XV.  Analisar o plano de atividades pedagógicas a ser aplicado aos 

adolescentes, juntamente com a equipe técnica;  

XVI.  Coordenar e supervisionar estágios de estudantes de psicologia realizados 

no serviço de acolhimento;  

XVII. Participar do planejamento e avaliação Projeto Político Pedagógico do 

Serviço de Acolhimento;  

XVIII. Solicitar ao coordenador a relação de materiais necessários ao 

desenvolvimento de seu trabalho.  
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CAPÍTULO V 

DO PEDAGOGO 

Art. 31. São atribuições do Pedagogo: 

I. Acompanhar a educação escolar regular e extraescolar, visitando a escola e 

entidades educacionais frequentadas pelos acolhidos, bem como realizar matrículas e 

transferências escolares dos adolescentes.   

II. Conhecer a realidade biopsicossocial dos acolhidos, com o objetivo de realizar 

um trabalho direcionado e efetivo com relação aos assuntos educacionais; 

III.  Elaborar, em conjunto com a equipe técnica, o Plano Sócio Pedagógico que 

será executado pela Instituição de acolhimento, anexado as ações do Projeto Político 

Pedagógico.  

IV. Criar estratégias de ensino para o adolescente que apresentar dificuldade de 

aprendizagem; 

V. Respeitar as dificuldades, necessidades e diferenças dos adolescentes 

acolhidos, valorizando a pluralidade cultural, de costumes, crenças religiosas, questões 

de gênero e ética nas relações; 

VI. Buscar parcerias e convênios que possam suprir as necessidades culturais, 

esportivas e profissionalizantes, visando o desenvolvimento pleno do adolescente 

atendido; 

VII. Compartilhar com o coordenador e equipe técnica, quando realizar visitas às 

escolas e cursos, relatando os fatos e anexando a documentação específica aos 

respectivos arquivos; 
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VIII. Em conjunto com o coordenador, representar o Serviço de Acolhimento nos 

estabelecimentos de ensino em que os adolescentes estiverem matriculados, em 

reuniões e encontros; 

IX. Trabalhar de forma integrada com a Justiça da Infância e Juventude, 

Secretarias Municipais, Conselhos Tutelar e outros órgãos afins; 

X.  Incentivar e propiciar um bom relacionamento entre os adolescentes e equipe 

técnica-administrativa, pontuando o respeito entre as pessoas; 

XI. Coordenar e supervisionar estágios de estudantes de pedagogia, realizados 

na Instituição de Acolhimento; 

XII. Organizar e manter atualizado diários de rotina escolar dos adolescentes, 

incluindo contatos com equipe pedagógica: professores, diretores, especialistas e 

demais funcionários envolvidos no processo escolar; 

XIII. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico da Instituição de 

Acolhimento; 

XIV. Participar de reuniões técnico-administrativas; 

XV. Participar de promoções e eventos, treinamentos, seminários, cursos de 

capacitação profissional e outras atividades de educação continuada; 

XVI.  Reunir-se com os membros da equipe técnica da Instituição de Acolhimento 

e técnicos forenses (assistente social e psicólogo), visando analisar e discutir a situação 

individual de cada adolescente, viabilizando o atendimento personalizado e a 

elaboração do plano de atendimento individual; 

XVII. O Pedagogo da instituição de acolhimento compromete-se a não reproduzir 

nem dar conhecimento a terceiros, das informações sigilosas e restritas, reveladas no 
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exercício de sua função, promovendo a obrigatória e adequada proteção às informações 

dos acolhidos; 

XVIII. Elaborar projetos para a participação dos acolhidos em atividades 

culturais, de lazer e esportivas e em datas comemorativas de relevante importância. 

CAPÍTULO VI 

DAS ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Art. 32. O coordenador do serviço de acolhimento possui as seguintes 

atribuições: 

I. Representar o serviço em solenidades, eventos, cursos, conselhos municipais, 

estaduais, federal e outros;  

II. Participar dos processos de seleção para admissão de voluntários;  

III. Tomar providências de caráter urgente em situações imprevistas que possam 

ocorrer na instituição;  

IV. Receber, informar e despachar papéis, ofícios, documentos, encaminhando-

os às autoridades competentes, nos prazos estabelecidos;  

V. Propor à gestão da Secretaria de Assistência Social a celebração de 

convênios com órgãos oficiais ou particulares que, de algum modo, possam beneficiar 

os adolescentes acolhidos;  

VI. Solicitar, sempre que necessário, o serviço de manutenção do prédio, bem 

como, materiais necessários à manutenção da instituição: produtos de gênero 

alimentício, limpeza, higiene, material pedagógico, entre outros;  
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VII. Acompanhar o acolhimento e o desligamento dos adolescentes, 

encaminhados pelo Conselho Tutelar e/ou pela Justiça da Infância e Juventude, 

providenciando as respectivas anotações administrativas, na ausência da equipe 

técnica; 

VIII. Organizar e manter em dia o registro de visitas bem como as saídas de 

adolescentes que também devem estar registradas no Livro de Registro de Plantão;  

IX. Observar todos os dias o livro diário de registro dos cuidadores/auxiliar de 

cuidador; 

X. Receber, informar e despachar papéis, ofícios, documentos, encaminhando-

os às autoridades competentes, nos prazos estabelecidos mediante autorização do 

coordenador.  

CAPÍTULO VII 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS CUIDADORES 

Art. 33. São atribuições dos cuidadores:  

I. Estar comprometido com o repasse de preceitos educacionais de acordo com 

os princípios morais e éticos;  

II. Acompanhar os adolescentes no atendimento relativo às suas necessidades 

diárias básicas, como: alimentação, asseio pessoal, saúde, educação, lazer, afeto, 

descanso, entre outros que se fizerem necessários;  

III. Orientar, instruir, apontar regras e limites para serem cumpridos, mesmo em 

situações adversas, como atritos e indisciplina;  
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IV. Incentivar os adolescentes quanto à participação em cursos e atividades que 

visem o desenvolvimento social; 

V. Estimular atividades que desenvolvam o senso de sociabilidade e de 

cooperação, respeitando a individualidade de cada adolescente;  

VI. Seguir as orientações do coordenador com relação à rotina diária de 

atividades do serviço: refeições, banho, tarefa escolar, lazer, descanso, etc;  

 VII. Seguir as orientações da equipe técnica com relação aos horários de visitas 

de familiares e as demais informações referentes a cada adolescente;  

VIII. Não responder a questionamentos de adolescentes referentes à situação 

processual de cada um, nem conversar sobre tais assuntos, repassando referidas 

situações à equipe técnica; 

IX. Comunicar imediatamente o coordenador quando da chegada de 

adolescentes para acolhimento;  

X. Nos primeiros momentos de acolhida e de higiene dos adolescentes recém-

chegados, estar atento a evidências de maus-tratos e/ou de violência, registrando na 

Ficha Individual de Acolhimento e comunicando imediatamente o coordenador e/ou a 

equipe técnica no caso de identificação de referidos sinais;  

XI. Zelar pelo patrimônio colocado à sua disposição, observando a utilização e a 

manutenção da casa, jardim ou qualquer equipamento, ficando sob responsabilidade 

verificar em cada troca de plantão; 

XII. Em caso de algum adolescente ficar hospitalizado e/ou outras atividades fora 

da instituição de acolhimento caberá ao cuidador acompanhar os acolhidos conforme 

for necessário; 
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XIII. Participar das programações promovidas, como passeios, treinamentos, 

aperfeiçoamento, cursos de capacitação etc;  

XIV. Providenciar a manutenção adequada dos ambientes do abrigo;  

XV - Preencher o relatório diário das atividades desenvolvidas e acontecimentos 

diferenciados, registrando os progressos observados e manifestados pelos 

adolescentes no Livro de Registro de Plantão; 

XVI. Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento 

de cada adolescente, de modo a preservar sua história de vida, através de livro/caderno 

específico para este fim; 

XVII. Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, 

sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica;  

XVIII. Aplicar as medicações de acordo com a prescrição médica/odontológica e 

fazer os registros no Livro de Registro de Plantão;  

XIX. Controlar a guarda dos medicamentos; 

 XX. Fazer curativos, inalação e fazer os registros Livro de Registro de Plantão, 

quando necessário; 

XXI.  Escrever na íntegra no Livro de Registro de Plantão todos os fatos ocorridos 

sem omissões de detalhes e informações;  

XXII. Os cuidadores deverão obter expressa autorização da coordenação, para 

disponibilizar ou presentear os acolhidos com qualquer tipo de objeto, incluindo roupas 

e brinquedos, em especial objetos que cortem ou perfurem; 
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XXIII. Os cuidadores comprometem-se a não reproduzir nem dar conhecimento 

a terceiros das informações sigilosas e restritas, reveladas no exercício de sua função, 

promovendo a obrigatória e adequada proteção das informações dos acolhidos; 

§ 1º Na hipótese de afastamento de um cuidador, este deverá ser substituído 

afim de garantir a continuidade dos serviços. 

§ 2º Todas as atividades realizadas relacionadas aos adolescentes estão 

pautadas no PPP (Projeto Político Pedagógico) da instituição de acolhimento afim de 

sistematizar o funcionamento da instituição. 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS AUXILIARES DE CUIDADOR 

Art. 34. São atribuições dos auxiliares de cuidador: 

I. Estar comprometido com o repasse de preceitos educacionais de acordo com 

os princípios morais e éticos; 

II. Acompanhar os adolescentes no atendimento relativo às suas necessidades 

diárias básicas, como: alimentação, asseio pessoal, saúde, educação, lazer, afeto, 

descanso, entre outros que se fizerem necessários;  

III. Orientar, instruir, apontar regras e limites para serem cumpridos, mesmo em 

situações adversas, como atritos e indisciplina;  

IV. Incentivar os adolescentes quanto à participação em cursos e atividades que 

visem o desenvolvimento social; 

V. Estimular atividades que desenvolvam o senso de sociabilidade e de 

cooperação, respeitando a individualidade de cada adolescente;  
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VI. Seguir as orientações do coordenador com relação à rotina diária de 

atividades do serviço: refeições, banho, tarefa escolar, lazer, descanso, etc;  

 VII. Seguir as orientações da equipe técnica com relação aos horários de visitas 

de familiares e as demais informações referentes a cada adolescente;  

VIII. Não responder a questionamentos de adolescentes referentes à situação 

processual de cada um, nem conversar sobre tais assuntos, repassando referidas 

situações à equipe técnica;  

IX. Comunicar imediatamente o coordenador quando da chegada de 

adolescentes para acolhimento;  

X. Nos primeiros momentos de acolhida e de higiene dos adolescentes recém-

chegados, estar atento a evidências de maus-tratos e/ou de violência, registrando na 

Ficha Individual de Acolhimento e comunicando imediatamente o coordenador e/ou a 

equipe técnica no caso de identificação de referidos sinais;  

XI. Zelar pelo patrimônio colocado à sua disposição, observando a utilização e a 

manutenção da casa, jardim ou qualquer equipamento, ficando sob responsabilidade 

verificar em cada troca de plantão; 

XII. Participar das programações promovidas, como passeios, treinamentos, 

aperfeiçoamento, cursos de capacitação etc;  

XIII. Providenciar a manutenção adequada dos ambientes do abrigo;  

XIV. Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento 

de cada adolescente, de modo a preservar sua história de vida, através de livro/caderno 

específico para este fim; 
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XV. O auxiliar de cuidador deverá obter expressa autorização da coordenação, 

para disponibilizar ou presentear os acolhidos com qualquer tipo de objeto, incluindo 

roupas e brinquedos, em especial objetos que cortem ou perfurem; 

XVI. O auxiliar de cuidador compromete-se a não reproduzir nem dar 

conhecimento a terceiros das informações sigilosas e restritas, reveladas no exercício 

de sua função, promovendo a obrigatória e adequada proteção às informações dos 

acolhidos; 

§ 1º Na hipótese de afastamento de um auxiliar de educador, este deverá ser 

substituído afim de garantir a continuidade dos serviços. 

§ 2º Todas as atividades realizadas relacionadas aos adolescentes estão 

pautadas no PPP (Projeto Político Pedagógico) da instituição de acolhimento afim de 

sistematizar o funcionamento da instituição. 

                                                         CAPÍTULO IX 

DOS COZINHEIROS 

Art. 35. São atribuições dos cozinheiros: 

I. Preparar alimentos, de modo que assegure a qualidade, higiene, sabor, aroma 

e apresentação da refeição a ser servida, de acordo com dieta nutricional, pré-

estabelecida por nutricionista; 

II. Solicitar ao coordenador o  material   necessário   para   a preparação dos 

alimentos;  

III. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 

associadas ao ambiente organizacional; 
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IV. Servir lanches e refeições nos horários estabelecidos; 

V. Realizar higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; 

VI. Zelar pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as 

condições necessárias para evitar deterioração e perdas, realizando o descarte de 

alimentos fora do prazo de validade;  

VII. Participar de programa de treinamento, quando convocado; 

VIII. Obter expressa autorização da coordenação, para disponibilizar ou 

presentear os acolhidos com qualquer tipo de objeto, incluindo roupas e brinquedos, em 

especial objetos que cortem ou perfurarem; 

IX. Comprometer-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros das 

informações sigilosas e restritas, reveladas no exercício de sua função, promovendo a 

obrigatória e adequada proteção às informações dos acolhidos. 

CAPÍTULO X 

DO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS 

 Art. 36. São atribuições dos auxiliares de serviços gerais:  

I. Informar o coordenador com antecedência quando houver necessidade de 

reposição ou aquisição de materiais de limpeza e outros;  

II.  Receber ou recolher a louça e talheres após as refeições, providenciando a 

limpeza dos mesmos, da sala de refeições e cozinha, deixando-os em condições de uso 

imediato;  

III. Manter as dependências da instituição limpas e organizadas assim como 

lavagem de roupas dos adolescentes acolhidos;  
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IV. Recolher o lixo diariamente, com separação de descartes recicláveis, caso 

haja coleta seletiva no município;  

V. Trocar roupa de cama no mínimo uma vez por semana, quando houver 

necessidade e/ou sempre que outro adolescente passar a utilizar uma nova cama; 

VI. Manter as normas de higiene no trabalho e, sempre que necessário, trocar 

papel higiênico, toalhas, sabonetes, etc;  

VII. Participar de reuniões técnico-administrativas, cursos de capacitação 

profissional, seminários e outras atividades;  

VIII. Quando solicitado, auxiliar nos cuidados com os adolescentes, 

excepcionalmente.  

IX.  Zelar pelo trabalho em equipe; 

X.  Informar a equipe técnica e/ou coordenação sobre situações observadas com 

relação aos comportamentos e relatos dos acolhidos; 

XI- Obter expressa autorização da coordenação, para disponibilizar ou 

presentear os acolhidos com qualquer tipo de objeto, incluindo roupas e brinquedos, em 

especial objetos que cortem ou perfurem; 

XII. Comprometer-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros das 

informações sigilosas e restritas, reveladas no exercício de sua função, promovendo a 

obrigatória e adequada proteção às informações dos acolhidos. 

 

CAPÍTULO XI 

DO MOTORISTA 
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Art. 37. São atribuições do motorista: 

I. Dirigir o veículo, conduzindo os adolescentes aos locais de destino, com todos 

os cuidados inerentes à profissão, de acordo com a legislação específica;  

 

 

II. Fiscalizar que os ocupantes do veículo estejam com cintos de segurança 

acionados;  

III. Ser responsável pessoalmente pelas multas administrativas e consequências 

inerentes ao cumprimento de seu dever;  

IV. Zelar pela conservação, economia, limpeza e guarda do veículo que lhe foi 

confiado;  

V - Comunicar imediatamente ao coordenador quando constatado qualquer 

problema no veículo, providenciando os reparos necessários;  

VI. Seguir as orientações da administração; 

VII. Informar a equipe técnica e/ou coordenação sobre situações observadas 

com relação aos comportamentos e relatos dos acolhidos; 

XVIII. Obter expressa autorização da coordenação, para disponibilizar ou 

presentear os acolhidos com qualquer tipo de objeto, incluindo roupas e brinquedos, em 

especial objetos que cortem ou perfurem; 

XIX. Comprometer-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros das 

informações sigilosas e restritas, reveladas no exercício de sua função, promovendo a 

obrigatória e adequada proteção às informações dos acolhidos. 
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Parágrafo único: É vedado ao motorista sair com adolescente sem o 

acompanhamento de cuidador, ou auxiliar de cuidador, ou coordenação ou equipe 

técnica.  

 

CAPÍTULO XII 

DOS VIGIAS 

Art. 38. São atribuições dos vigias: 

I. Exercer a vigilância da instituição de acolhimento, percorrendo e 

inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas 

estranhas e outras anormalidades;  

II.  Executar a ronda diurna e noturna nas dependências, verificando se as 

portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente e 

constatando irregularidades; tomar as providências necessárias no sentido de evitar 

roubos e outros danos;  

III. Observar a entrada e saída de pessoas, para evitar que pessoas estranhas 

possam causar transtornos e tumultos;  

 IV. Controlar a movimentação de veículos, fazendo os registros, anotando o 

número da placa do veículo, nome do motorista e horário; 

V. Obter expressa autorização da coordenação, para disponibilizar ou presentear 

os acolhidos com qualquer tipo de objeto, incluindo roupas e brinquedos, em especial 

objetos que cortem ou perfurem; 
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VI. Comprometer-se a não reproduzir nem dar conhecimento a terceiros das 

informações sigilosas e restritas, reveladas no exercício de sua função, promovendo a 

obrigatória e adequada proteção às informações dos acolhidos. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 39. Em caso de necessidade, os cuidadores/auxiliar de cuidadores deverão 

recorrer a coordenação do Serviço, acatando as orientações recebidas e aguardando 

as possíveis providências.  

Parágrafo único: A coordenação do Serviço deverá ser a pessoa de referência 

para fins de suporte ao serviço e estará de sobreaviso no celular, devendo atender as 

ligações a qualquer dia e hora. 

Art. 40. Não é permitido o uso de celular pelos funcionários em horário de serviço 

para outros fins, estando sujeito às providências administrativas cabíveis. 

Art. 41. O acesso ao Livro de Registro de Plantão, documentos técnicos sigilosos 

e os contatos dos funcionários, está terminantemente proibido para adolescentes 

acolhidos(a). 

Parágrafo Único: É vedado o repasse de contatos e informações pessoais dos 

funcionários a terceiros. 

Art. 42. Todo o funcionário do referido Serviço de Acolhimento tem o dever de 

conhecer e seguir este Regimento Interno, assim como, o de apresentá-lo aos 

adolescentes acolhidos(a) no serviço e cobrar pelo seu cumprimento diariamente. 

Art. 43. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente 

Regimento Interno serão tratados pela coordenação e equipe técnica, com registro no 

Livro de Registro de Plantão e informados à Gestão Municipal de Assistência Social 



 
Secretaria de Assistência Social 

Instituição de Acolhimento de Adolescentes 

Rua Gracilides Coelho Raiser, n 432- Bairro São Domingos  

Navegantes/SC  

   

"Doe órgãos! Doe sangue! Salve Vidas" 

 

 

para ciência ou tomada de decisão, respeitados os princípios norteadores da 

Administração Pública e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Art. 44. Quando da fiscalização realizada pelos órgãos competentes, Ministério 

Público e Juizado da Vara da Infância e Juventude, Conselho de Direitos da Criança e 

Adolescente, Conselho Tutelar, a equipe técnica e cuidadores/auxiliar de cuidador 

deverão estar à disposição para prestarem as informações solicitadas, bem como 

apresentar documentos exigidos e pertinentes ao tipo de fiscalização; 

 Parágrafo Único. Documentos de caráter sigiloso somente poderão ser 

acessados pela equipe técnica do abrigo, Ministério Público e o Juizado da Vara da 

Infância e Juventude. 

Art. 45. Os funcionários que exercerem atividades no Serviço de Acolhimento 

Institucional de Adolescentes serão contratados pela Secretaria de Assistência Social 

ou Entidade Mantenedora. 

Art. 46. Este Regimento Interno poderá ser alterado, conforme avaliação e 

aprovação da equipe técnica da Instituição de Acolhimento, submetendo-se às normas 

legais vigentes e homologação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente- CMDCA. 

Navegantes, 20 de setembro de 2022.  

Participaram da elaboração deste regimento  

Luana Faresin- 12/08313 Psicóloga 

Dioneia Denes Dirk- 12/7354 Assistente Social  

Alex Anhaia- Advogado do CREAS  
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