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CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FINALIDADES E NÚMERO DE  VAGAS 

 

Art. 1o. Este regimento disciplina o funcionamento do Serviço de Acolhimento 

Institucional para crianças e adolescentes, na Casa Lar Menino Deus de Caçador 

executado pela ACEIAS – Associação Caçadorense de Educação Infantil e 

Assistência Social, situada na Rua Julia Gioppo Carneiro, nº. 103 – Bairro 

Gioppo, Caçador – Santa Catarina, CEP 89.507.561. 

Art. 2o. O Serviço de Acolhimento Institucional tem por finalidade atender 

crianças e adolescentes do município de Caçador, encaminhados pelo Juizado 

da Infância e da Juventude, na faixa etária de 0 a 18 anos, que tenham recebido 

da Autoridade Judiciária a Medida Protetiva de ACOLHIMENTO 

INSTITUCIONAL, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente em 

seu art. 101, VII .            

Art. 3o. O Serviço de Acolhimento Institucional funciona ininterruptamente em 

sistema de plantão que será disciplinado pela entidade executora - ACEIAS e 

tem capacidade para atender dez (10) crianças e adolescentes de 0 a 18 anos  

de ambos os sexos. 

Art. 4o. O Serviço de Acolhimento Institucional atenderá crianças e adolescentes 

do município de Caçador conforme estabelece o estatuto de criação da própria 

entidade. 
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DO ACOLHIMENTO E DA DESINSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

Art. 6o.   O Acolhimento dar-se mediante apresentação de Guia de Acolhimento 

do Juizado da Infância e da Juventude e encaminhamento do Conselho Tutelar 

quando previamente autorizado pelo Juizado da Infância e da Juventude, ou 

ainda em caráter excepcional e de urgência, sem prévia determinação da 

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

Infância e da Juventude.   

Art. 7o. A Criança e/ ou Adolescente acolhido no Serviço necessitará dos 

seguintes documentos: 

I. Registro de nascimento original; 

II. Carteira de vacinação; 

III. Guia de Acolhimento; 

IV. Estudo social; 

V. Demais informações que auxiliem no PIA (Plano Individual de 

Atendimento); 

Parágrafo Único: Se necessário os documentos poderão ser providenciados 

posteriormente. 

Art. 8o. O acolhimento deverá ser em relatório estatístico onde serão feitas 

anotações referentes à data do ingresso da criança e/ou adolescente, motivo do 

acolhimento, dados pessoais, encaminhamentos realizados e desligamento. 

Art. 9o. Após o acolhimento o Serviço iniciará o PIA – Plano Individual de 

Atendimento de cada criança/adolescente. 

Art. 10. A desinstitucionalização da criança/adolescente ocorrerá mediante 

documentação oficial da autoridade judiciária ou Conselho Tutelar. 
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CAPÍTULO III 

 DAS OBRIGAÇÕES DO  SERVIÇO 

Art. 11. Conforme preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, as entidades 

que executam Serviço de Acolhimento Institucional deverão adotar os seguintes 

princípios:  

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 co-educação; 

V. Não desmembramento de grupos de irmãos; 

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

crianças e adolescente acolhidos; 

VII. Participação na vida da comunidade local; 

VIII. Preparação gradativa para o desligamento; 

IX. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

Art. 12. – São obrigações do  Serviço de Acolhimento Institucional: 

I - Observar os direitos e garantias de que são titulares crianças e  adolescentes; 

II - Não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na 

decisão do acolhimento; 

III - Oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 

reduzidos; 
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IV- Preservar a Identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade a 

criança/adolescente; 

IV- Diligenciar no sentido de restabelecimento e da preservação dos vínculos 

familiares; 

V- Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se 

mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares; 

VII- Oferecer instalações físicas em condições adequadas de 

habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários 

à higiene pessoal; 

VII-  Oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa 

etária das crianças/ adolescentes atendidos; 

VIII- Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e 

farmacêuticos; 

IX- Propiciar escolarização e profissionalização; 

X- Propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

XI- Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com 

suas crenças; 

XII- Proceder ao estudo social e pessoal de cada caso;  

XIII- Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania 

àqueles que não os tiverem;  

XIV- Manter arquivo de anotações onde conste data e circunstâncias do 

atendimento, nome da criança/ adolescente, seus pais ou responsáveis, 

parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento de sua formação, 

relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua 

identificação e a individualização do atendimento.     

XV-   
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CAPÍTULO V 

DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS  

Art. 13. A equipe técnica do Serviço de Acolhimento realizará também 

intervenções com a família de origem das crianças e adolescentes em situação 

de acolhimento institucional, com ações pautadas em: 

I. Realizar estudo psicossocial para a elaboração do Plano de Atendimento 

Individual (PIA), com vistas à promoção da reintegração familiar; 

II. Delinear medidas que contribuam para o fortalecimento da capacidade da 

família para o desempenho do papel de cuidado e proteção, bem como 

para sua gradativa participação nas atividades que envolvam a criança e 

o adolescente (por exemplo, a viabilização de encontros das famílias com 

as crianças e os adolescentes e a flexibilização de visitas ao acolhimento); 

III. Proporcionar, de modo construtivo, a conscientização por parte da família 

de origem dos motivos que levaram à retirada da criança ou do 

adolescente de seu ambiente familiar; 

IV. Possibilitar a reintegração familiar de forma gradativa, com o objetivo de 

fortalecer as relações familiares e as redes sociais de apoio da família 

(como por exemplo, visitas domiciliares e entrevistas, grupos de 

mães/pais/famílias, encontros entre a família e a criança/adolescente, 

estudos de caso, etc.); 

V. Realizar encaminhamento da família para a rede de serviços local, 

segundo as demandas identificadas; 

VI. Realizar reuniões periódicas entre as equipes dos serviços de 

acolhimento e os profissionais dos demais serviços envolvidos no 

acompanhamento das famílias (saúde, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, 

Justiça da Infância e da Juventude, etc.), com o objetivo de manter 

permanente articulação com os demais atores envolvidos no 

acompanhamento da família, planejando intervenções conjuntamente e 

discutindo o desenvolvimento do processo; 
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VII. A equipe do serviço realizará o acompanhamento psicossocial que deverá 

contribuir para: a) a conscientização da dinâmica de relacionamento intra-

familiar e padrões violadores nos relacionamentos; b) o desenvolvimento 

de novas estratégias para a resolução de conflitos; c) o fortalecimento da 

auto-estima e das competências da família; d) a conscientização por parte 

da família, de sua importância para a criança e o adolescente; e) o 

desenvolvimento da autonomia e da auto-sustentabilidade; entre  outros; 

VIII. Possibilitar as famílias esquema de visitação flexível e baseado nas 

observações da realidade familiar e das dificuldades de acesso da família 

ao serviço (horários de trabalho, distância, transporte, etc.) 

IX. Após a reintegração familiar da criança/adolescente em sua família de 

origem a equipe técnica do serviço irá realizar o acompanhamento 

egresso da criança e sua família por um período de 6 (seis) meses; 

X. Durante o período de acolhimento, o serviço deverá encaminhar relatórios 

para a Justiça da Infância e da Juventude com periodicidade mínima 

semestral, de modo a subsidiar o acompanhamento da situação jurídico-

familiar de cada criança/adolescente e a avaliação por parte da Justiça da 

possibilidade de reintegração familiar ou necessidade de 

encaminhamento para família substituta. 

XI. No caso de encaminhamento da criança/adolescente para adoção, 

realizar-se-á um planejamento entre a equipe do serviço de acolhimento 

e da Justiça da Infância e da Juventude com vistas à aproximação 

gradativa e construção do vínculo entre adotantes e criança/adolescente 

a ser adotado.  

 

CAPÍTULO VI 

DO FLUXO DE CONTRA REFERÊNCIA 

Art. 14. No caso de desinstitucionalização  da criança/adolescente , realizar-se-

á a contra referência através de reunião da equipe técnica do serviço de 
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acolhimento institucional com a rede de atendimento socioassistencial, para que 

possam ser norteadas as intervenções futuras necessárias à esse núcleo 

familiar. 

 

CAPÍTULO VII 

DA COORDENAÇÃO E DOS SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 

Art. 15. As atividades do Serviço serão administradas por um coordenador, 

executadas pela equipe técnica e educadoras, sob a supervisão dos órgãos 

competentes. 

 Parágrafo único: As atribuições das funções de que trata este artigo serão 

definidas no Manual de Normas do Serviço de Acolhimento. 

Art. 16. A equipe de referência será definida de acordo com a NOB-RH/SUAS e 

Orientação Técnicas: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes, a saber:  

I. Coordenador; 

II. Equipe Técnica: 

a) Assistente Social 

b) Psicólogo 

c) Pedagogo Social 

III. Equipe de apoio operacional 

 

    CAPÍTULO VIII 
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DOS DIREITOS E DEVERES DA COORDENAÇÃO, DA EQUIPE TÉCNICA, 

DAS EDUCADORAS SOCIAIS.   

Art. 17. São Direitos da Coordenação, da Equipe Técnica, e das Educadoras 

sociais. 

I -      Ter local e material apropriado para o desempenho da função; 

II- Ser respeitado e tratado com dignidade; 

II- Ter capacitação necessária e atualizada para o melhor desempenho e 

desafios da função; 

III- Participar dos estudos e discussões do Regimento Interno e do Manual 

de Normas  do Serviço de Acolhimento. 

IV- Participar das reuniões da entidade. 

Art. 18. São deveres da coordenação, da equipe técnica e das educadoras 

sociais: 

I. Zelar pela integridade física e moral das crianças/adolescentes, conforme 

diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 

II. Primar pela disciplina geral das crianças/adolescentes e da instituição; 

III. Estar atento à conservação e manutenção do patrimônio da casa; 

IV. Tratar a todos com dignidade e respeito; 

V. Cumprir e fazer cumprir as determinações do Regimento Interno, do 

Manual de Normas e da Instituição ACEIAS; 

VI. Participar das reuniões convocadas pela entidade; 

VII. Buscar o aperfeiçoamento profissional; 
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VIII. Zelar pelos direitos e deveres das crianças/adolescente acolhidas, 

conforme Regimento Interno e Manual de Normas do Serviço de 

Acolhimento. 

 

      CAPITULO IX 

 

 DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Art. 19. São direitos das crianças e adolescentes acolhidos, os elencados no 

art.11. e art. 12. deste Regimento Interno. 

Art. 20. São deveres das crianças e adolescentes acolhidos: 

I - Respeitar os colegas, os funcionários, bem como os visitantes; 

II- Acatar as normas e orientações da instituição; 

II- Zelar pelos bens patrimoniais  da Casa Lar; 

III- Participar das atividades educativas programadas; 

IV- Desempenhar as atividades para as quais for solicitado; 

V- Favorecer o espírito de fraternidade nas relações com os funcionários e 

colegas, em clima de mútua colaboração e respeito; 

VI- Manter a higiene e o asseio pessoal; 

VII- Efetuar, sempre que possível, a limpeza de seu quarto e lavação 

de roupas de uso pessoal, conforme as condições e idade de cada 

criança/ adolescente e a  programação do programa; 

VIII- Seguir os horários e as programações da dinâmica Institucional. 

IX- Frequência Escolar. 
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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O Serviço de Acolhimento Institucional desenvolverá suas ações em 

consonância com as diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Proposta 

Pedagógica, Regimento Interno, Manual de Normas, Resoluções, Portarias e 

Leis vigentes. 

Os casos omissos no presente Regimento Interno serão resolvidos pela 

coordenação do Serviço. 

O presente Regimento Interno entra em vigor na data de sua aprovação. 

Caçador, novembro  de 2017. 

 

 

           Janete Rodrigues          Vanessa Martinazzo Semianko 

 Assistente Social – Cress 1087     Psicóloga CRP 12/09345  

 

 

Maria de Lourdes Roman Ross Ceratti 

               Coordenadora   

 

 


