
 

 

PPrreeffeeiittuurraa  ddoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  MMiirraannddóóppoolliiss  
Estado de São Paulo 

Rua das Nações Unidas, nº 400 – CEP: 16.800-000 
 Fone/Fax: (18) 3701-9000 

 
D E C R E T O   Nº 3 1 6 3 / 2 0 1 4 

 
 
“ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA CASA ABRIGO DE MIRANDÓPOLIS, 
DENOMINADA “CASA ABRIGO SÃO JOÃO BATISTA.” 
 

                
                          O cidadão FRANCISCO ANTÔNIO PASSARELLI MOMESSO, 
Prefeito do Município de Mirandópolis/SP, no uso da competência prevista no inciso II 
do artigo 30 da Constituição Federal, bem como das atribuições que lhe confere o artigo 
61, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal de Mirandópolis, em consonância com a Lei 
Municipal n.º 2363 de maio de 2007, para atender a Lei Federal n.º 8.069/1990, o artigo 
227 “caput” da Constituição Federal e as Orientações Técnicas do Serviço de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Conselho Nacional de Assistência Social, 
 
                          DECRETA: 

                                           
                    Art. 1º)  Fica alterado o Regimento Interno da Casa Abrigo de 

Mirandópolis, denominada "Casa Abrigo São João Batista", na forma do Anexo I, parte 
integrante do presente Decreto, de acordo  com o disposto na Lei Municipal n.º 2363, de 
maio de 2007. 

 
                    Art. 2º)  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando o Decreto n.º 2705, de 24/05/2007. 
 

 
   Prefeitura do Município de Mirandópolis, 20 de outubro de 2014. 

 
     
 
 
    - FRANCISCO ANTÔNIO PASSARELLI MOMESSO - 
                        Prefeito 
 
 
 
 
Publicado e registrado nesta Diretoria de Gestão Administração, data supra. 
     
 
 
    - SANDRA MARIA MOLINA MARTINS SANCHES - 
                                Diretora 
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ANEXO I DE QUE TRATA O DECRETO N.º 3163, de 20/10/2014 

 
 
 
 
REGIMENTO INTERNO – CASA ABRIGO SÃO JOÃO BATISTA DE MIRANDÓPOLIS/SP 
 
 
 
 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 
   
 
 

Art. 1º - A Casa Abrigo São João Batista, órgão do Departamento Municipal de 
Promoção Social do Município de Mirandópolis, Estado de São Paulo, criada pela Lei 
Municipal n.º 2363/2007, tem como objetivo proporcionar atendimento a crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e social ou abandono, em conformidade com o 
disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como garantir o direito fundamental 
à convivência familiar através de retorno desses usuários (crianças e adolescentes com 
direitos violados) à família natural ou inserção em família substituta. 

 
Art. 2º - Cabe a Casa Abrigo, além dos objetivos mencionados no artigo 2.º da Lei 

Municipal n.º 2363/2007, dentre outros, a consecução dos seguintes objetivos: 
 

I - fortalecimento ou resgate dos vínculos familiares e comunitários, buscando a 
efetivação do retorno da criança ou adolescente, de zero a dezoito anos incompletos, à 
família natural. 

 
II - garantia de um atendimento digno e de qualidade, através da oferta de: 

 
 a) atendimento personalizado e em pequenos grupos, 

 b) desenvolvimento de atividades em regimes  de co-educação; 
      c) não desmembramento de grupos de irmãos; 

 d) manutenção, sempre que possível, da criança ou do adolescente na mesma entidade   
de abrigo; 

       e) participação na vida da comunidade local; 
  

§ Único – A Casa Abrigo “São João Batista” de Mirandópolis poderá atender, no 
máximo, 20 (vinte) usuários, em conformidade com o disposto nas Orientações Técnicas 
do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Conselho Nacional de 
Assistência Social e possuir ambiente acolhedor e aspecto semelhante ao de uma 
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residência, seguindo o padrão arquitetônico das demais residências da comunidade da 
cidade de Mirandópolis/SP.  

 
Art. 3º - Para atender as atribuições da Casa Abrigo, esta conterá a seguinte equipe 
profissional mínima: 

 
I - Do Corpo Executivo: 

 
a) 01 coordenador; 
b) 01 educador; 
c) 04 auxiliar de educador / cuidador. 
 
II – Da equipe de Apoio: 
 
a) 01 cozinheiro; 
b) 01 lavadeira-passadeira; 
c) 01 Vigia. 

 
III - Da Equipe Técnica: 

 
a) 01 assistente social; 
b) 01 psicólogo; 

 
IV - Médicos especializados, dentista, nutricionista e tratamentos específicos que 

se fizer necessário, deverão ser mantidos pelo Município de 
Mirandópolis/SP. 

 
 

ATRIBUIÇÕES E DEVERES DO CORPO EXECUTIVO 
 
 

Art. 4º - Compete à Coordenação: 
 
I - proporcionar condições para que, na entidade, se forme um ambiente   propício para a 
criança e adolescente, tornando-os agentes de sua auto promoção; 
II - manter registro confidencial e sistemático de cada assistido da Casa Abrigo, de modo 
a permitir o seu acompanhamento, sendo que o acesso ficará restrito aos Técnicos 
Responsáveis, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude e Ministério Público; 

      III - elaborar junto com as atendentes e assistidos, não simultaneamente, horários de 
escalas de serviços; 
IV - ser informada de qualquer situação atípica ocorrida no que diz respeito aos assistidos 
e ao funcionamento da casa; 
V - cumprir e fazer cumprir as determinações pertinentes ao regimento interno, projetos e 
as normas regentes da casa; 
VI - promover reuniões programadas com educadora, atendentes, crianças e adolescentes 
não simultaneamente, para informá-los sobre a situação da casa, trocar experiências, e 
desenvolver a participação de todos os envolvidos; 
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VII - manter freqüente contato com a escola, participando de reuniões e informações 
pertinente aos assistidos; 
VIII - encaminhar os assistidos ao médico, dentistas e outro profissionais do Município; 
IX - providenciar documentação necessária dos assistidos para sua efetiva cidadania; 
X - supervisionar, orientar e acompanhar as atendentes nos trabalhos desenvolvidos na 
casa, bem como, nos plantões quando houver dúvida na sistemática adotada; 
XI - desenvolver relatórios avaliativos bimestralmente sobre o andamento dos trabalhos 
das atendentes; 

      XII - realizar levantamento das necessidades materiais dos assistidos e da casa, 
encaminhando pedido ao órgão competente; 
XIII - providenciar na manutenção e conservação das 
Instalações da casa; 
XIV - participar da organização, execução de planos e 
projetos desenvolvidos; 

     XV - avaliar o seu trabalho, procurando atualizar-se constantemente e sugerir mudanças; 
     XVI – Gestão da entidade; 
     XVII – Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto 

político-pedagógico do serviço; 
     XVII – Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos 

desenvolvidos; 
    XVIII – Articulação com a rede de serviços; 
    XIX – Articulação com o sistema de garantia de Direitos. 
 

Parágrafo Único - A coordenadora é a guardiã, portanto, mais do que administrar o 
funcionamento da Casa Abrigo é responsável legal para cuidar, assistir e educar as 
crianças e adolescentes abrigados. 
 

Art. 5º - Compete ao Educador: 
 

I - deverá acompanhar pessoalmente na evolução escolar dos assistidos, auxiliando-os em 
seus deveres escolares, desenvolvendo reforço pedagógico e atividades extra classe; 
II - participar da organização e execução dos serviços, planos e projetos educativos; 
III - elaborar planos de atividades a partir do projeto global; 
IV - verificar o desempenho da criança e adolescente, quanto ao alcance dos objetivos; 
V - informar a equipe técnica e coordenação sobre o desempenho dos assistidos frente às 
atividades propostas; 
VI - buscar junto às crianças e adolescentes alternativas para melhorar a saúde de cada 
um, através de palestras, atividades diárias, práticas educativas, observação e 
encaminhamento, sempre em conformidade com a equipe técnica e coordenação. 
 
     Art. 6.º - Compete ao auxiliar de educador/cuidador: 

 
I - participar à coordenação todas as informações pertinentes da casa, principalmente no 
que se refere aos assistidos; 
II - levar ao conhecimento da coordenação quando ocorrer algo que impeça o andamento 
dos seus serviços, evitando tomar decisões sem antes contatar com a coordenadora; 
III - executar tarefas no que se refere à limpeza e boa ordem da casa; 
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IV- é responsável pelo monitoramento das crianças e adolescentes colocados sob seus 
cuidados para auxiliar nos trabalhos efetivos da casa, desde que não os coloquem em 
risco, seguindo sempre os horários estabelecidos; 
V - responsabilizar-se pela conservação e uso adequado do material de limpeza; 
VI - prestar primeiros socorros sempre que necessário; 
VII - discutir com equipe técnica e coordenação, os resultados de suas observações, 
visando sempre o melhor andamento da casa e assistidos; 
VIII - participar das reuniões propostas pela equipe técnica e coordenação. 
 
     Art. 7.º - As atribuições da equipe de apoio e da equipe técnica são inerentes às 
profissões de cada profissional, sempre no intuito de promover o objetivo principal da 
Casa Abrigo São João Batista de Mirandópolis ou seja, proporcionar atendimento a 
crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social ou abandono, em 
conformidade com o disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, bem como garantir o 
Direito fundamental à convivência familiar através de retorno desses usuários (crianças e 
adolescentes com direitos violados) à família natural ou inserção em família substituta. 

 
 

DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 

Art. 8.º - São Direitos e Deveres das Crianças e Adolescentes, os seguintes: 
 
I  - Direitos das Crianças e Adolescentes: 
 
      a) acesso à escola, vestuário e materiais que se fizerem necessários; 

b) acesso a serviço médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, psicológico, 
fisioterápico e de outros que se fizerem necessários, contando sempre com o apoio do 
Município; 
c) receber educação adequada a fim de serem capazes de desenvolver auto-estima, 
confiança, resgate da cidadania, liberdade de expressão e crítica; 
d) dispor e alimentação adequada ao seu desenvolvimento, bem como, material 
escolar, didática, higiene e vestuário; 
e) obtenção de documentação necessária ao exercício da cidadania; 
f) participação em atividades culturais, recreativas e esportivas; 
g) recepção de familiares e pessoas da comunidade; 
h) conhecimento de sua situação processual, em termos compatíveis com sua 
capacidade de entendimento; 
i) possuir habitação com instalações higiênicas, salubres e seguras. 

 
II - Deveres da Criança e Adolescente: 

 
a) cumprir horários de estudo, atividades práticas e tarefas com interesse. 
b) freqüentar a escola com assiduidade e aproveitamento; 
c) manter postura amigável e respeito com coordenação, educadora, servidores e 
colegas, a fim de facilitar a convivência; 
d) ter responsabilidade e cuidado com material escolar, livros, brinquedos e vestuário; 
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e) zelar pelos móveis, equipamentos e utensílios domésticos, cooperando na 
manutenção da ordem e higiene do ambiente; 
f) estabelecer diálogo franco com a coordenação, equipe técnica, educadora e 
atendentes; 
g) participar com interesse, ativamente das atividades propostas; 
h) quando necessário, procurar sempre em primeiro lugar a coordenação; 
i) participar dos grupos de trabalho a que são solicitados pela equipe técnica; 
j) seguir as normas estabelecidas da Casa Abrigo. 

   
 

NORMAS PARA ADMISSÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 

Art. 9.º - Para a admissão de crianças e adolescentes, observar-se-ão os seguintes 
critérios: 
 
I - crianças e adolescentes, de zero a dezoito anos incompletos encaminhados pelo 
Conselho Tutelar do Município; 
II - encaminhados por determinação Judicial do Juizado da Infância e Juventude ou do 
Ministério Público; 
 

Parágrafo único -  A partir do ingresso da criança e/ou adolescente na Casa Abrigo, 
será solicitado pela coordenadora, além da ficha de encaminhamento, outros documentos 
e informações referente aos mesmos, os quais poderão ser recebidos no prazo de até 72h 
após a chegada nesta Entidade: Os documentos mínimos para a institucionalização são: 
 

a) fotocópia da certidão de nascimento; 
b) fotocópia do laudo do departamento competente, se tal procedimento  foi 

realizado; 
c) fotocópia ou original do boletim de atendimento médico (se o procedimento foi 

realizado), acompanhados das devidas prescrições; 
d) fotocópia dos demais documentos pessoais, se existir. 

 
REGIME DISCIPLINAR 

 
Art. 10 - As sanções disciplinares para as crianças e adolescentes, serão na ordem de 

gravidade e ocorrência: 
 
a)   1ª Advertência oral; 
b) 2ª Advertência oral e escrita em livro próprio; 
c) Restrição de privilégio; 
d) Transferência à outra entidade conveniada mediante autorização Judicial. 
 

I - Entendem-se como privilégios: 
 

a)   saída para passeios; 
b) participação em atividades de lazer; 
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c) participação em eventos da comunidade. 
 

II - todo o quadro de pessoal deverão tratar os assistidos com igualdade, abstendo-se de 
discriminação independentemente de raça, cor, sexo, credo e idade. 
III - nas dependências da Casa Abrigo é expressamente proibido aos abrigados, quadro de 
pessoal e visitantes, namorar, fazer uso de cigarros ou similares, bem como, uso e porte 
de drogas e bebidas alcoólicas. 
IV - fica expressamente proibido ao quadro de pessoal, levar qualquer criança ou 
adolescentes que estejam abrigados na Casa Abrigo para sua residência particular. Salvo, 
se esta pessoa estiver em processo de adoção do assistido e/ou possuir sua guarda. 

REGIME DE VISITAS E SAÍDAS 
 
  Art. 11 – Serão observadas as seguintes normas: 
  
I -as saídas das crianças e adolescentes deverão ser acompanhadas pela coordenação ou 
pessoas por ela designada; 
II - autorizações para saídas diurnas, procurando certificar-se da veracidade dos fatos, 
mantendo o diálogo e zelo pelos adolescentes, tendo como prioridade à ida a escola; 
III - familiares e comunidade terão acesso a Casa Abrigo, no que diz respeito a visitas, 
após contato prévio com a coordenação; 
IV - as pessoas da comunidade só poderão retirar as crianças e/ou adolescentes, após duas 
visitas consecutivas a Casa Abrigo; 
V -  no momento em que a pessoa requerer a solicitação de guarda, deverá entrar em 
contato com a coordenação e, após passará pela avaliação da equipe técnica, sempre no 
sentido de preservar a integridade da criança e adolescente; 
VI - as solicitações de saída dos assistidos por familiares e comunidade, deverão ser 
comunicados a coordenação até sexta-feira às 16:00h; 
VII - as visitas aos assistidos obedecerão a dias e horários estabelecidos pela coordenação 
da casa; 
VIII - as saídas, sempre deverão ter estabelecimento prévio de dia e horário de retorno; 
IX - familiares e/ou comunidade que retirarem crianças e/ou adolescentes da casa, 
deverão rigorosamente assinar, mediante identificação o Termo de  Responsabilidade que 
autoriza a saída. 
 

NORMAS DE ORDEM E LIMPEZA 
 

Art. 12 - São normas de ordem e limpeza: 
 
I - todos os servidores e assistidos devem ser estimulados a seguirem as normas de ordem 
e limpeza da casa e higiene pessoal; 
II - no sentido de assegurar o disposto acima, todos os assistidos receberão de acordo com 
sua faixa etária, responsabilidades e tarefas a executar, as quais não poderão interferir 
prejudicialmente nos horários de estudo, lazer e atividades propostas; 
III - constituem faltas disciplinares o não cumprimento das normas deste artigo. 
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NORMAS PARA DESLIGAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
 

Art. 13 – Os assistidos deverão ser preparados para o seu desligamento: 
 

I - o procedimento será de responsabilidade da equipe técnica da Casa Abrigo; 
 
II - os desligamentos das crianças e adolescentes deverão ocorrer mediante: 

  
  a) determinação judicial do Juizado da Infância e Juventude ou do Ministério 

Público; 
  b) guia de desligamento do Conselho Tutelar. 
 
 

Art. 14 - Serão admitidas as crianças e adolescentes de zero a dezoito anos 
incompletos até o número de vinte vagas disponíveis, visando um atendimento 
qualificado ao usuário, em consonância com o disposto nas Orientações Técnicas do 
Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes do Conselho Nacional de 
Assistência Social.  
 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Art. 15 – Este Regimento é passível de alterações, sempre atendendo aos fins para os 
quais foi criado, em especial os interesses das crianças e adolescentes garantidos pela Lei 
Federal n.º 8.069/1990 – Estatuto da Criança e Adolescente. 
 

 
 
 
 

Município de Mirandópolis, 20 de outubro de 2014. 
 
 
 
 
 

FRANCISCO PASSARELLI MOMESSO 
Prefeito 
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