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CAPÍTULO I
Da Denominação, Sede, Natureza e Finalidade.
Art.1º - A Associação Santa Rita de Cássia, esta localizada à Alameda Faustina
Franchi Anicchino, nº 770- Capivari-São Paulo; CEP: 13360-00, em imóvel próprio.
Art.2º - O programa de Acolhimento Institucional na modalidade “Abrigo” executado
pela Associação Santa Rita de Cássia, é uma entidade sem fins lucrativos, mantida
com recursos próprios, bem como recebe auxílio do poder público municipal através
de subvenção, também recebe doações de pessoas físicas e jurídicas.
Art.3º- O programa de Acolhimento Institucional mantido pela Associação Santa Rita
de Cássia, tem por finalidade amparar crianças e adolescentes de ambos os sexos,
evitando assim o desmembramento do grupo de irmãos conforme prevê a Lei 12.010
de 3 de agosto de 2009, que tenham tido seus direitos violados conforme prevê a Lei
nº 8.069 de 13 de julho de 1990.
Parágrafo Único-A associação Santa Rita de Cássia acolherá crianças de 0 a 17
ano e 11 meses conforme previsto nos termos do artigo 19 ,§ 2º da Lei 8.069, de 13
de julho de 1990-ECA os acolhidos não poderão permanecer por mais de 2(dois)
anos, salvo comprovada necessidade que atenda seu superior interesse,
devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.
CAPÍTULO II
Do Acolhimento
Art. 4º- As crianças e adolescentes serão encaminhadas para acolhimento através
do Conselho Tutelar mediante ordem judicial expedida pela Vara da Infância e
Juventude da Comarca de Capivari, devendo estar munida de todas as
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documentações, tais como: Certidão de Nascimento, RG. CPF, Carteira de
Vacinação, documento escolar e relatório de encaminhamento que justifique a causa
do acolhimento (Guia de Acolhimento).
Parágrafo primeiro- O Conselho Tutelar deverá encaminhar a Associação Santa
Rita de Cássia as documentações pertinentes no momento do acolhimento, salvo
em situações excepcionais no prazo de 3 dias úteis ao acolhimento.
Parágrafo segundo- A Equipe Técnica deverá no prazo de 02(dois) dias úteis
comunicar o Poder Judiciário do acolhimento.
Art.5º- O ato do acolhimento deverá se dar de forma afetiva, bem como deverá ser
feita a apresentação da estrutura física e integração com os demais residentes e
funcionários.
Parágrafo único No ato do acolhimento deverá estar presente ao menos um
integrante da Equipe Técnica, salvo em situações em que o Fórum ou Conselho
Tutelar não comunique antecipadamente a Entidade.
Art. 6º- Após acolhimento observar-se-á a existência de marcas e hematomas, bem
como qualquer outro sinal de que a criança ou adolescente necessite de cuidados,
toda e qualquer informação neste sentido deverá ser comunicada a Equipe de Apoio
e demais membros da equipe de trabalho que a Equipe Técnica julgue necessário
obter conhecimento do caso.
Parágrafo Primeiro- Após o acolhimento a Associação Santa Rita de Cássia deverá
respeitar o Artigo 227 da Constituição Federal de 1988 a qual estabelece como
sendo dever da sociedade, do Estado e da família assegurar a crianças e
adolescentes, com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade, e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
Parágrafo Segundo – A Associação Santa Rita de Cássia através de sua Equipe
Técnica em parceria com o Poder Judiciário do Município, deverá trabalhar no
sentido de reintegrar os acolhidos à família de origem ou extensiva e em casos
excepcionais avaliar a colocação em família substituta.
Parágrafo Terceiro - O acompanhamento aos acolhidos será por meio da Equipe
Técnica, a qual informará sistematicamente o Poder Judiciário através de relatórios
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e da Elaboração do Plano Individual de Acompanhamento (PIA) em 21 dias após
acolhimento.
Art.7º- A Instituição de Acolhimento deverá funcionar em tempo integral, com
atendimento ininterrupto, através de revezamento e escalas entre a equipe de
trabalho.
CAPÍTULO III
Da Diretoria e Administração
Art.8º - A Diretoria terá a seguinte estrutura organizacional: Presidente, VicePresidente, 1º secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro, 2º Tesoureiro e
Conselho Fiscal.
Parágrafo primeiro-A Associação Santa Rita de Cássia NÃO remunera por
qualquer forma os cargos de sua diretoria, Não distribui bonificações ou vantagens,
sob nenhuma forma ou pretexto.
Parágrafo segundo – O mandato da Diretoria será de 02(dois) anos, iniciando em
1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
Parágrafo terceiro – Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo
respectivo suplente, até o seu término.
Art.9º - É de competência da Diretoria: Elaborar e executar programa anual de
atividades; Aceitar ou rejeitar pedidos de inscrição no quadro de associados e
contribuintes; Ser responsável pelo funcionamento interno da associação; Criar e
indicar cargos para diretores adjuntos, para colaborar com o desenvolvimento do
programa anual de atividades; Trabalhar na captação de recursos para a entidade;
Participar efetivamente das atividades da entidade; Aceitar ou rejeitar contratações.
Art.10º – A diretoria reunir-se-a ao 01 (uma) vez ao mês.
Parágrafo Único-Em casos específicos haverá reunião extraordinária, que será
convocado pelo Presidente da Entidade.
Art.11º - Todos os integrantes da Diretoria deverão apresentar: Antecedentes
Criminais e Atestado de Idoneidade.
Parágrafo Único – A Diretoria poderá ser composta por um representante tanto do
sexo Masculino quanto Feminino.
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Art.12º - Compete ao Presidente: Representar a Associação Santa Rita de
Cássia, em todas as atividades sociais, jurídicas ou econômicas; Notificar o seu
substituto em caso de impedimento, para que este tome seu lugar na representação.
Parágrafo Primeiro - Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno e o Estatuto
Parágrafo Segundo – Convocar e presidir a Assembléia Geral, bem como convocar
e presidir reuniões de Diretoria.
Parágrafo Terceiro – Autorizar despesas, assinar cheques em conjunto com o
Tesoureiro.
Parágrafo Quarto- Proferir voto de desempate nas Assembléias Gerais e Reuniões
de Diretoria.
Parágrafo Quinto – Levar ao conhecimento da Diretoria, quaisquer compromissos
antes de assumir, em casos excepcionais, deliberar sobre qualquer assunto e
comunicar a decisão tomada na primeira reunião da Diretoria.
Parágrafo Sexto – Executar as decisões tomadas pela Diretoria.
Art.13º - Compete ao Vice- Presidente, substituir o presidente em suas faltas e
impedimento, bem como assumir suas atribuições, assessorar diretamente o
presidente em suas atribuições.
Art.14º - Compete ao Primeiro Secretário, secretariar reuniões da Diretoria e
Assembléia Geral e redigir as devidas ATAS e relatórios, publicar as notícias das
atividades da associação; atender as correspondências e manter em dia o fichário
dos associados.
Art.15º - Compete ao Segundo Secretário, substituir o primeiro em suas faltas e
impedimentos, prestar assessoria de modo geral ao primeiro secretário.
Art.16º - Compete ao Primeiro Tesoureiro, arrecadar e contabilizar as
contribuições doações dos associados ou qualquer outro tipo de donativos em
dinheiro ou em bens mantendo em dia a escrituração, toda comprovada, pagar as
contas e despesas autorizadas Pelo presidente, abrir e movimentar as contas
bancárias, autorizar despesas em conjunto com o presidente, elaborar e apresentar
relatórios de receita e despesas, mensal e anualmente para apreciação da Diretoria,
apresentar relatório e balancete à Assembléia Geral e ao Conselho Fiscal, conservar
sob sua responsabilidade, o número e documentos relativos à tesouraria, inclusive
conta bancária.
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Art.17º - Compete ao Segundo Tesoureiro, substituir o primeiro em suas faltas ou
impedimento bem prestar sua colaboração e assessoria.
Art.18º - O Conselho Fiscal será formado por 03(três) membros efetivos e 3 (três)
suplentes, eleitos em Assembléia Geral Ordinária.
Parágrafo primeiro – O mandato deste conselho será coincidente com o da
Diretoria.
Parágrafo segundo - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo
respectivo suplente até o seu término.
Art.19º - Compete ao Conselho Fiscal, examinar livros de escrituração da
associação, bem como balancetes apresentados pelo tesoureiro, opinando a
respeito, apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da
Diretoria, opinar sobre aquisição de bens, por parte da instituição.
Parágrafo único – O Conselho reunir-se-à ordinariamente, uma vez ao ano, e
extraordinariamente sempre que necessário.
Art. 20º - As informações contempladas neste capitulo também será contemplada no
Estatuto da Entidade.
Capítulo IV
Da Equipe de Trabalho
Seção I – Da Coordenação, Equipe Técnica e de Apoio.
Art. 21º - Para o bom desenvolvimento das atividades da Instituição, o quadro de
funcionários deverá ser composto da seguinte forma: Coordenador, Assistente
Social, Psicólogo, Agente Administrativo, Motorista, Cuidadores, Cozinheira,
Faxina, Lavanderia e Ajudante Geral.
Parágrafo Único – O quadro de funcionário será estabelecido de acordo com as
necessidades da instituição e de acordo com as Orientações Técnicas: Serviço de
Acolhimento para Crianças e Adolescentes de 18 de junho de 2009.
Seção II – Da Carga Horária
Art. 22º - O horário de trabalho dar-se-á da seguinte forma:
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I-

Coordenador Administrativo: 30 horas semanais;

II-

Assistente Social: 30 horas semanais;

III-

Psicólogo: 30 horas semanais

IV-

Agente Administrativo: 44 horas semanais;

V-

Motorista: 44 horas semanais;

VI-

Cuidador: 44 horas semanais

VII-

Cozinheira: 44 horas semanais;

VIII-

Ajudante Geral: 44 horas semanais;

IX-

Faxina e Lavanderia: 44 semanais

Parágrafo Único: Somente serão realizadas Horas Extras quando comprovada
necessidade e autorizada pelo Presidente ou representante da Diretoria.

Seção III – Das Atribuições
Art. 23º - São atribuições do Coordenador Administrativo
I. Gestão da entidade;
II. Coordenação administrativa e
Logística;
III. Seleção e contratação de pessoal e
Supervisão dos trabalhos desenvolvidos;
IV. Cumprir e fazer cumprir as normas de trabalho pela Associação Santa Rita de
Cássia;
V. Liderar a Equipe Técnica, determinando os objetivos e planejando linhas de ação,
suas respectivas estratégias e formas de avaliação, mantendo integrado o trabalho
na Instituição;
VI. Realizar a acolhida e tratar afetivamente as crianças, com observância dos
direitos e garantias fundamentais;
VII. Promover reuniões periódicas e extraordinárias com a Equipe Técnica da
Instituição e demais funcionários;
VIII. Estabelecer o calendário de eventos e atividades da Instituição e zelar pelo seu
cumprimento;
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IX. Preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade às crianças e
adolescentes;
X. Garantir cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
XI Propiciar assistência religiosa, de acordo com suas crenças;
XII. Garantir capacitação profissional aos adolescentes maiores de 16 anos, de
acordo com as habilidades apresentadas por cada um dos acolhidos;
XIII. Zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069,
de 13 de julho de 1990;
XIV. Supervisionar o estoque de material administrativo e de consumo, juntamente
com o Agente Administrativo;
XV. Diligenciar para que as instalações físicas estejam em condições adequadas de
habilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene
pessoal;
XVI. Supervisionar o trabalho de maneira global controlando e fiscalizando quanto à
higiene, alimentação, vestuário, garantindo que cada acolhido tenha priorizada sua
individualidade;
XVII. Zelar pela manutenção de um bom clima de relações interpessoais dentro da
instituição entre todos os membros da equipe, as crianças e seus pais e/ou
responsáveis;
XVIII. Manter o quadro de funcionários devidamente preenchido e estabelecer os
horários de trabalho, férias, e demais providências necessárias;
. Realizar entrevistas com candidatos ao trabalho voluntário com a finalidade de
informar a dinâmica de trabalho a ser realizada;
Cumprir o disposto no Regimento Interno.
Art 24º - São atribuições da Assistente Social.
I. Coletar dados para o Estudo Social da família da criança e do adolescente;
II. Entrevistar a família, por ocasião da necessidade de obter dados pessoais da
criança e do adolescente e quando ocorrer à falta de documentação;
III. Elaborar fichas, formulários e demais formas de registros que possibilitem um
histórico da criança e do adolescente;
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IV. Organizar toda a documentação das crianças e adolescentes acolhidas na
Instituição;
V. Acompanhar as crianças e adolescentes em audiência quando solicitado pelo
Poder Judiciário;
VI. Elaborar estudo social individual ou por grupo de irmãos, indicando
encaminhamentos apropriados, sempre que possível;
VII. Apresentar relatórios periódicos à Coordenação, enriquecidos com sugestões;
VIII. Zelar pelo cumprimento das determinações da coordenação, quanto às normas
de trabalho;
IX. Participar das reuniões com a Equipe Técnica para discutir, avaliar, elaborar e
atualizar o trabalho da Instituição;
X. Realizar visitas domiciliares quando solicitadas pela Instituição ou pelo Poder
Judiciário;
XI. Participar de seminários, palestras, congressos quando forem convidados ou
solicitados ou para estar contribuindo com o trabalho na Instituição;
XII. Orientar a família para receber seu/sua filho/a de volta em casa;
XIII. Encaminhar relatórios sociais informativos e de sugestão para Desacolhimento
sempre que necessário e/ou solicitado pela Vara da Infância e Juventude, Ministério
Público, Conselhos Tutelares e demais órgãos pertinentes;
XIV. Preparar a criança e o adolescente para ingresso em nova família, quando da
destituição do poder familiar, juntamente com o profissional de psicologia;
XV. Encaminhar a família para os programas de políticas do Município, Estado e do
Governo Federal;
XVI. Acompanhar e orientar os pais ou responsáveis quando estes se dirigirem a
Entidade para a realização das visitas;
XVII. Solicitar autorização por escrito ao Poder Judiciário para visita dos pais ou
responsáveis às crianças e adolescentes acolhidos, e demais pessoas que
pretendam realizar algum tipo de atividade voluntária junto a instituição, indicando
neste, o dia e horário que seja mais adequado e propício para ambos bem como a
atividade a ser desenvolvida.
XVIII. Trabalhar em conjunto com o serviço de Psicologia da Instituição.
XIX. Cumprir o disposto no Regimento Interno da Associação Santa Rita de Cássia.
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Art.25º - São Atribuições do Psicólogo:
I. Acolher as crianças e adolescentes que dão entrada no Serviço de Acolhimento,
explicando-lhe o porquê de sua passagem pela Instituição;
II. Trabalhar junto às famílias o pressuposto da provisoriedade da medida de
acolhimento, traçando-se um plano de intervenção para as perspectivas de
desacolhimento;
III. Observar o comportamento das crianças e adolescentes, dentro de situações
espontâneas de sua vida na Instituição com vista a detectar algum eventual desvio
do desenvolvimento e possibilitar a sua prevenção;
IV. Levantar dados sobre o desenvolvimento da criança para orientar os funcionários
que trabalham diretamente com ela;
V. Atender as crianças e adolescentes que exigirem cuidados especiais, assim como
orientar os funcionários, fazendo encaminhamento caso haja necessidade;
VI. Manter informada o Coordenador e Equipe Técnica dos casos que exigem
cuidados especiais, dos procedimentos prescritos, bem como manter atualizado o
seu registro;
VII. Fazer intercâmbio e parcerias com outras instituições que realizam trabalhos ou
prestem serviços a crianças e adolescentes institucionalizadas;
VIII. Encaminhar para psicólogo clínico quando necessário, com o devido
acompanhamento junto ao profissional, bem como realizar encaminhamentos a rede
de atendimento;
IX. Acompanhar as Assistentes Sociais em visitas domiciliares ou realizar quando for
solicitado pelos órgãos competentes;
X. Auxiliar aos pais biológicos no reconhecimento das necessidades psicológicas da
criança e adolescente e às eventuais dificuldades que enfrentem;
XI. Conhecer as características de cada criança e adolescente para auxílio do
prognóstico da escolha da família no caso de colocação em família substituta;
XII. Trabalhar o fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários.
XIII. Participar das reuniões de Equipe.
XIV-Trabalhar em conjunto com o Técnico do Serviço Social no que for necessário.

ASSOCIAÇÃO SANTA RITA DE CÁSSIA
Alameda Faustina Franchi Annicchino, 770 – Chácara São José - Capivari – São Paulo.
Telefone administrativo: (019) 3491-1543 / Telefone telemarketing (019) 3492-2875
Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 – Fundada em 18.05.1960
Declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 569, de 25.03.1961.
Declarada de Utilidade Pública Federal através da Portaria nº 3415, de 16.11.2004, da Secretaria Nacional de
Justiça.

XV. Entrevistar, orientar e acompanhar o casal pretendente à guarda ou adoção no
momento em que conhece a criança e adolescente institucionalizada e durante o
período de aproximação (sempre que for encaminhado pelo Poder Judiciário);
XVI. Preparar a criança e o adolescente para o retorno á família seja ela biológica ou
substituta;
XVII. Mediação, em parceria com o (a). Cuidador( a)/educadora(a) de referência, do.
Processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família
de Origem ou adotiva, quando for o caso.
XVIII. Informar e esclarecer aos pais biológicos e aos guardiões sobre suas
responsabilidades, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente;
XIXI. Esclarecer aos pais biológicos da melhor avaliação sobre as conseqüências
positivas e negativas de abdicarem/não abdicarem do poder familiar;
XX. Encaminhar relatórios psicossociais informativos e de sugestão para
desacolhimento sempre que necessário e/ou solicitado pela Vara da Infância e
Juventude, Ministério Público, Conselhos Tutelares, Órgão Gestor da Assistência
Social e demais instituições pertinentes;
XXI. Participar efetivamente da formulação e elaboração do PIA-Plano Individual de
Acolhimento, respeitando os prazos estabelecidos pelo Poder Judiciário, até 20 dias
após o acolhimento e conforme determinado em Lei.
XXII Manter-se atualizado sobre temas relacionados ao desenvolvimento infantil;
XXIII Orientar o estudo sobre e desenvolvimento infantil a ser feito pelos educadores
e técnicos, selecionando textos e temas de leituras;
XXV. Acompanhar e orientar os pais ou responsáveis quando estes se dirigirem à
Instituição no dia da visita;
XXIV. Manter o registro individual das entrevistas das crianças e adolescentes sobre
o acolhimento quando estas dão entrada na Instituição;
XXV. Participar de seminários, palestras, congressos, quando houver, se forem
convocados ou convidados para estar contribuindo com o trabalho na Instituição;
XXVI.Cumprir o disposto no Regimento Interno da Associação.
Art 26º - São atribuições da Agente Administrativo:
I. Organizar todo serviço administrativo da Associação, mantendo em ordem toda
documentação, arquivos, correspondências e livro de registros;
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II. Manter a ordem administrativa dentro da Associação;
III. Preparar, previamente, o expediente a ser assinado ou despachado pela
Coordenação, Diretoria e Equipe Técnica da Associação;
IV. Organizar, receber e expedir as correspondências da Associação;
V. Assessorar a Coordenação, Equipe Técnica e Diretoria em suas atribuições
específicas, na melhoria dos serviços e organização do trabalho, visando à eficiente
ação junto aos profissionais;
VI. Cumprir o disposto no Regimento Interno da Associação.
Art. 27º - São atribuições do Motorista:
I. Acolher e tratar afetivamente a criança ou adolescente residente no Serviço de
Acolhimento;
II. Transportar as crianças e adolescentes para atividades extra-escolares,
atendimentos médicos, odontológicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicológicos,
cursos de capacitação e profissionalização, atividades esportivas, recreativas e de
lazer, sempre acompanhado de um monitor/cuidador.
III. Transportar a equipe técnica no seu exercício profissional;
IV. Zelar pela segurança das crianças e dos profissionais;
V. Manter o veículo limpo e em condições de uso;
VI. Comunicar antecipadamente quando precisar fazer conserto e reparos;
VII. Registrar o consumo e a quilometragem de saída e chegada do veículo, bem
como percurso, mediante planilha semanal;
VIII. Organizar suas atividades para cumprimento das agendas do veículo,
informando sempre que houver um imprevisto e problema;
IX. Cumprir com o disposto no Regimento Interno da Associação.
Art. 28º - São atribuições do Cuidador:
Os cuidados básicos com alimentação, Higiene e Proteção. Organização do
ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de
cada criança ou adolescente) desenvolver relação afetiva personalizada e
Individualizada com cada criança e/ou Adolescente; Realizar acompanhamento nos
serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se
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mostrar necessário e pertinente um profissional superior deverá também participar
deste acompanhamento. Toda ação será orientada pelos Técnicos.
Parágrafo Único: A ética no ambiente de trabalho é muito importante e proporciona
ao profissional um exercício diário e prazeroso de honestidade, o comprometimento,
confiabilidade, entre tantos outros. Ao final, a recompensa é ser reconhecida, não só
pelo seu trabalho, mas também por sua postura ética, de valores e conduta
exemplar.
Art. 29º - São atribuições do Cozinheiro:
a) Confeccionar as refeições estipuladas;
b) Responsabilizar-se pela higiene dos alimentos e pela qualidade da sua confecção
de acordo com a vigilância sanitária;
c) Responsabilizar-se pela higiene da cozinha e dependências afins, assim como
dos Utensílios e sua conservação;
d) Zelar pela conservação e higiene dos gêneros armazenados.
Art. 30º - São atribuições do Ajudante Geral:
a) Proceder ao acompanhamento, dentro do estabelecimento e em horário de
funcionamento;
b) Prestar os necessários cuidados de higiene e conforto dos acolhidos;
c) Participar na ocupação dos tempos livres e atividades de recreação;
d) Manter a higiene e segurança nos locais de trabalho;
e) Proceder à triagem, transporte eliminação dos lixos provenientes das áreas onde
exercem a sua atividade;
f) Proceder à limpeza e arrumação das instalações sob orientação do superior
hierárquico;
g) Assegurar o transporte dos alimentos e outros artigos;
h) Desempenhar outras tarefas não específicas, que se enquadrem no âmbito da
sua Categoria e Carreira profissional.
Art.31º - São atribuições da Faxina e Lavanderia: Cabe ao profissional da Faxina
manter a Entidade limpa e organizada auxiliado cuidadores e cozinheira sempre que
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necessário. Quanto ao profissional da Lavanderia manter as roupas e pertences dos
acolhidos sempre em bom estado de uso, cabe ao profissional: Lavar, passar,
individualizar as roupas e guarda-las com o auxilio dos cuidadores.
Seção IV – Do Uso de Equipamentos
Art. 32º - O uso dos equipamentos domésticos (microondas, freezer, geladeira,
maquina de lavar, dentre outros), bem como o uso dos equipamentos
administrativos (computador, scanner, telefone, dentre outros), por parte da equipe
técnica de trabalho, está restrito aos interesses da Associação, os quais deverão ser
utilizados com cuidados e zelo.
Seção V-Das Normas de Trabalho
Art. 33º - As normas de trabalho abaixo relacionadas expressam o atendimento
interno da Instituição:
I. A criança ou adolescente não deverá sofrer qualquer tipo de agressão física ou
verbal;
II. A ausência do funcionário do local de trabalho ocorrerá somente com autorização
do coordenador e agente administrativo;
III. Somente serão justificadas as faltas do funcionário mediante atestado médico
com laudo da perícia;
IV. Nenhum funcionário deverá aceitar qualquer tipo de abono ou gratificação para
realizar atendimento diferenciado à criança ou adolescente;
V. Nenhum funcionário deverá tomar decisões em nome da direção da Instituição,
salvo em casos previamente autorizados;
VI. Funcionários, pais ou responsáveis deverão zelar pelos materiais permanentes e
de consumo da Instituição;
VII. Na ausência de funcionários, será determinada pela equipe técnica a troca de
funções da Instituição;
VIII. A fim de garantir a saúde e bem estar das crianças e adolescentes, não é
permitido fumar nas dependências da Instituição;
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IX. Os funcionários responsáveis pela organização e limpeza da Entidade, deverão
manter os locais sempre limpos e organizados.
Capítulo V
Das Crianças e Adolescentes Acolhidos
Seção I – Dos Direitos e Garantias
Art 34º - Será garantida pela Coordenação, Equipe Técnica e de apoio os seguintes
direitos às crianças e adolescentes:
I. Proteção, apoio e afetividade;
II. Espaço de estar, convívio e brincar;
III. Transporte;
IV. Endereço e referência;
V. Segurança alimentar;
VI. Condições para o bom desenvolvimento;
VII. Condições básicas de higiene pessoal;
VIII. Individualização de pertences;
IX. Lavagem e secagem de roupa;
X. Materiais pedagógicos, vestuário e calçados;
XI. Atendimento Assistencial;
XII. Assistência religiosa;
XIII. Suportes educativo, formativo e instrumental para reconhecimento de seus
direitos e garantias da cidadania;
XIV. Inclusão na rede de políticas públicas e garantia de direitos sociais, tais como:
educação, saúde, lazer, atendimento psicológico, odontológico, entre outros;
XV. Preservação dos vínculos familiares;
XVI. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção
na família de origem;
XVII. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
XVIII. Não desmembramento de grupo de irmãos, na medida do possível;
XIX. Ser acolhida com dignidade e respeito;
XX. Ser respeitada a sua condição de fragilidade;
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XXI. Ser tratado enquanto cidadã de direito;
XXII. Ser ouvida nas suas ansiedades com calma e compreensão;
XXIII. Ser tratada sem agressividade e/ou rispidez, respeito no tom de voz;
XXIV. Ser chamada para conversar em local reservado, sempre que for necessário,
não expondo a criança e adolescente à situação vexatória;
XXV. Conviver em ambiente tranqüilo e agradável;
XXVI. Estar informado sobre sua condição e acolhimento, sua situação familiar e das
ações profissionais realizadas em prol de suas necessidades;
XXVII. Reclamar à coordenação da Entidade, sempre que sofrer algum desrespeito,
sem sofrer represaria.
Parágrafo único – Todo acolhido que precise sair da Instituição, seja qual for o
motivo, só poderá fazê-lo com Autorização especial do Poder Judiciário.
Art. 35º - Será oportunizado às crianças e adolescentes acolhidos, o conhecimento
das regras para o bom convívio sociais, abaixo descritas:
I. Respeitar a Equipe Técnica e equipe de apoio, bem como todas as crianças e
adolescentes, familiares e voluntários;
II. Contribuir para a preservação da estrutura física da Instituição;
III. Respeitar as orientações recebidas, bem como as regras da Instituição;
IV. Freqüentar as aulas e participar das atividades as quais forem inclusas;
V. Comunicar a coordenação troca de pertences pessoais, e aquisição de novos
pertences;
Parágrafo único – Verificada a prática do ato infracional das crianças ou
adolescentes acolhidas, realizar-se-á Boletim de Ocorrência junto ao órgão
competente e informado à autoridade judiciária.
Art. 36º-Em beneficio das crianças e adolescentes acolhidos não serão admitidas as
seguintes condutas:
I. Consumo de bebidas alcoólicas, cigarro e uso de drogas;
II. Uso de telefone fixo e celular sem autorização.
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Seção II – Dos Horários
Art.37º - O horário de despertar das crianças e adolescentes está condicionado às
atividades que desenvolvem.
Art. 38º - As refeições deverão ser servidas nos horários definidos pela Equipe
Técnica da Associação juntamente com os cuidadores e cozinheiro, de acordo com
as necessidades de cada acolhido.
Art. 39º - O cardápio a ser servido às crianças e adolescentes deverá respeitar a
orientação nutricional apropriada a cada fase de desenvolvimento, sugerida por
nutricionista.
Seção III – Dos Direitos e Obrigações dos Pais
Art. 40º - Serão assegurados aos pais e/ou responsáveis das crianças e
adolescentes abrigadas os seguintes direitos:
a. Acolhimento com dignidade e respeito;
b. Direito a conversa em local reservado, sempre que necessário;
c. Visita aos seus/suas filho/as, quando não houver impedimento por ordem judicial
e nos horários previamente agendados com a coordenação e Equipe Técnica;
d. Esclarecimento sobre o processo judicial e acerca do serviço da Instituição.
Art. 41º - As visitas de familiares às crianças e adolescentes serão informadas pela
Assistente Social e Psicóloga, de acordo com autorização judicial, nos horários
definidos pela Equipe.
Art.42º

-

Os

visitantes

deverão

apresentar-se

na

Instituição,

mediante

documentação de identificação com autorização escrita do Poder Judiciário.
Art. 43º - Fica proibida a realização da visita de pessoas, ainda que autorizadas, sob
efeitos de substâncias psicoativas ou que adotem atitudes de violência.
Art. 44º - As visitas de pessoas da comunidade serão permitidas mediante
autorização do Poder Judiciário e da Equipe Técnica, identificando-se o nome e
objetivo da visita.
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Art. 45º - Nenhuma informação deverá ser prestada aos visitantes a respeito das
crianças e adolescentes acollhidos.
Art. 46º - Os Pais/Responsáveis serão privados das visitas nas seguintes situações:
a. No período de tramitação do processo de destituição do poder familiar;
b. Quando o motivo do acolhimento for decorrente de adoção à brasileira;
c. Em caso de suspeita de violência física e sexual;
d. Quando houver reincidência no descumprimento das obrigações dos pais e/ou
responsáveis pelo período determinado por ordem judicial;
e. Quando a Equipe Técnica avaliar prejuízos e sofrimentos para as crianças e
adolescentes.
Art. 47º - São atribuições dos pais e/ou responsáveis junto à Instituição:
I. Respeitar rigorosamente os horários de entrada e saída no dia de visitas
estipulado pela Instituição;
II. Comunicar a Instituição de imediato quando ocorrer mudanças de endereços
residenciais, fornecendo imediatamente dados completos da nova residência;
III. Comparecer a entrevistas quando forem solicitados pela Equipe Técnica;
IV. Fornecer à Instituição toda documentação necessária sobre a criança quando
solicitado.
Art. 48º - Os pais e/ou responsáveis das crianças e adolescentes acolhidos deverão
obedecer às seguintes regras:
a. Respeitar a Equipe Técnica de trabalho, bem como todas as crianças residentes;
b. Comparecer aos atendimentos psicológicos e sócio-assistencial, quando
solicitado, respeitando os horários agendados;
c. Zelar pela ordem, limpeza e conservação da estrutura física da entidade;
d. Respeitar as orientações recebidas pela Equipe Técnica de trabalho;
e. Trazer e apresentar a documentação solicitada pela Equipe Técnica;
f. Comparecer as visitas e atendimentos em estado sóbrio e pacífico;
g. Não fumar nas dependências da instituição;
h. Não acessar os quartos ou qualquer outro cômodo sem autorização.

ASSOCIAÇÃO SANTA RITA DE CÁSSIA
Alameda Faustina Franchi Annicchino, 770 – Chácara São José - Capivari – São Paulo.
Telefone administrativo: (019) 3491-1543 / Telefone telemarketing (019) 3492-2875
Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 – Fundada em 18.05.1960
Declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 569, de 25.03.1961.
Declarada de Utilidade Pública Federal através da Portaria nº 3415, de 16.11.2004, da Secretaria Nacional de
Justiça.

Capítulo VI – Do Desacolhimento
Art.49º - Compete a Equipe Técnica sugerir o desacolhimento de acordo com
atribuições previstas neste Regimento Interno e conforme discutido em rede e
contemplado no PIA.
Art.50º - Cabe a Coordenação e Equipe Técnica informar o desacolhimento das
crianças e adolescentes para a Rede de Políticas Públicas a qual as crianças e
adolescentes estavam vinculadas.
Art. 51º - No desacolhimento as crianças e adolescentes receberão seus pertences
e documentação.
Art.52º - No processo de desacolhimento a Equipe Técnica trabalhará junto à
criança e adolescente e suas famílias. A Equipe Técnica acompanhará a família
após reintegração familiar por 6 meses conforme ECA.
Capítulo VII – Da Documentação
Art.53º- Serão mantidos arquivos de anotações das crianças residentes relativos à
história pregressa, informações educacionais, de saúde, suas vivencias na
Instituição

e

encaminhamento

de

desligamento

bem

como

documentação

administrativa e técnica da própria Instituição.
Art.54º - As ações e experiências vivenciadas na Instituição deverão ser registradas
em fichas, instrumentos informatizados, resguardando a responsabilidade pública
pelo serviço.
Art.55°- A entidade deverá constar Livro de Registro com entrada e saída de todos
os objetos ou qualquer titulo de documentação .
Parágrafo único - Os objetos e documentos pertencentes a Entidade só serão
retirados mediante a Autorização do Gestor administrativo.
Capítulo VIII – Do Trabalho dos Sócios e Voluntários
Art. 56º - Poderão ser prestados serviços voluntários na Associação Santa Rita de
Cássia em benefícios direto/indireto das crianças e adolescentes acolhidas,
mediante programação da Direção e Equipe Técnica.
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Parágrafo primeiro – O trabalho dos sócios e voluntários diz respeito às doações,
às colaborações na recreação, na evangelização, na limpeza, jardinagem, horta,
pinturas, reparos e consertos, dentre outros.
Parágrafo segundo – Os sócios e voluntários somente poderão acompanhar as
crianças e adolescentes em suas atividades internas e externas com autorização do
Poder Judiciário e da Equipe Técnica.
Art.57º - Os trabalhos voluntários poderão ser prestados por pessoas da
comunidades e região e/ou mediante convênio e parcerias com Instituições Públicas
e Privadas, obedecendo às regras do presente Regimento, bem como do sigilo
inerente à atividade.
Art.58º - As atividades a serem desenvolvidas pelos voluntários serão orientados
pela Equipe Técnica e Direção, devendo estar vinculadas às ações e projetos da
Associação ou mediante aprovação do seu plano de trabalho.
Art.59º - É vedado ao sócio ou voluntário interferir nas atividades desenvolvidas pela
equipe de trabalho.
Art.60º- É permitido aos voluntários e sócios participar das reuniões organizadas
pela Coordenação, para avaliação dos projetos e integração com os objetivos do
Projeto.
Parágrafo único – O trabalho do voluntário restringir-se-á as atividades proposta,
não incluindo acesso às informações confidenciais e discriminatórias, bem como
informações pessoais das crianças e adolescentes acolhidos.
Art.61º - Os voluntários deverão preencher o Termo de Voluntariado conforme Lei nº
9.608 de 18/02/1998, passar pela avaliação da Equipe Técnica e receber
autorização do Poder Judiciário.
Parágrafo único: Os voluntários deverão apresentar Antecedentes Criminais e
Atestado de Idoneidade, conforme solicitado Pelo Poder Judiciário em Ata de
Correição datada de 27/01/2012.
Capítulo IX – Da Entidade Executora
Art.62º - Cabe a Associação Santa Rita de Cássia, que executa o Serviço de
Acolhimento em Capivari-SP, as seguintes responsabilidades e obrigações:
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A. Aplicar corretamente os recursos recebidos do Governo Municipal e/ou Estadual
ou Federal, através do Órgão Gestor da Assistência Social, e os recursos
provenientes de doações;
B. Cumprir todas as determinações da ECA, em especial aquelas contidas nos
artigos 92 e 94;
C. Efetuar os pagamentos das despesas, remuneração de pessoal, contratos com
terceiros e todo e qualquer encargo de sua competência que decorra da execução
do programa;
D. Prestar contas ao Governo Federal, ao Estado e Município sobre os recursos
financeiros recebidos;
E. Contratar pessoal com encargos sociais tributários e trabalhistas, devidamente
pagos em dia;
F. Manter equipe de trabalho;
G. Firmar parcerias com as Secretarias Municipais, Conselho Tutelar, CMDCA, Vara
da Infância e Juventude e Ministério Publico da Comarca de Capivari.
Capítulo X – Das Disposições Gerais
Art.63º - O quadro funcional deverá conter o número suficiente de funcionários, para
o perfeito funcionamento das diversas atividades desenvolvidas na Instituição.
Art.64º - A composição de uma Equipe Técnica formada por uma Coordenação,
Psicóloga e Assistente Social é de fator relevante na estrutura organizacional da
Instituição.
Art.65º - As categorias funcionais deverão atuar de modo perfeitamente articulado
entre si, em regime de mútua colaboração, visando atingir os objetivos estabelecidos
neste regimento.
Art.66°- Os funcionários deverão cumprir devidamente a carga horária, respeitando
os horários de entrada, almoço e saída.
Art.67º - Deve ser registrado todo tipo de doação: entrada e saída, e retirada de
material permanentes da Entidade.
Art.68º- A não observância do disposto no Presente Regimento Interno importará:
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Telefone administrativo: (019) 3491-1543 / Telefone telemarketing (019) 3492-2875
Inscrita no CNPJ (MF) 51.875.466/0001-71 – Fundada em 18.05.1960
Declarada de Utilidade Pública Municipal através da Lei Municipal nº 569, de 25.03.1961.
Declarada de Utilidade Pública Federal através da Portaria nº 3415, de 16.11.2004, da Secretaria Nacional de
Justiça.

I. Em rescisão de trabalho por justa causa aos funcionários com contratos regidos
pela CLT;
II. Em processo administrativo disciplinar.
Art.69º- Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, Conselho Administrativo
e Conselho Fiscal da Associação Santa Rita de Cássia Este regimento entrará em
vigor a partir de sua aprovação pela Diretoria da Entidade e demais Conselheiros.
Art.70°- Este regimento entrará em vigor a partir de sua aprovação pela Diretoria da
Entidade e demais Conselheiros.

