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Morador é um dos que lotaram o Estádio Vergínio Holtz para acompanhar o sorteio das casas Conjunto Itararé E

A Prefeitura de Itararé (SP) e a 
Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU) 

Prefeitura e CDHU sorteiam 
262 casas populares em Itararé 

sortearam na sexta-feira (02) 
262 casas populares do progra-
ma Morar bem, Viver melhor. O 

evento, que selecionou os be-
neficiados para as moradias no 
Conjunto Habitacional Itararé E, 

aconteceu no Estádio Vergínio 
Holtz. Ao todo, 2500 famílias se 
cadastraram.
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EMPREGO

Prefeito de Itararé é 
reconhecido por seu 
empenho em honrar 
compromissos e convites 
públicos

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) do 
município de Itararé está com 
quatro vagas de emprego 
disponíveis aos moradores 
do município.

As oportunidades são para 
empregada doméstica (2 
vagas), vendedora (1 vaga) 
e auxiliar administrativo (1 
vaga). 

Os interessados devem 
comparecer ao PAT, das 08h 
às 17h, com CPF, RG e Car-
teira de Trabalho. A unidade 
fica na Rua Prudente de 
Moraes, 1.131, centro.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone (15) 
3532-4238

PAT de Itararé (SP) 
tem quatro vagas 
disponíveis ao 
município

As oportunidades 
são para empregada 
doméstica, vendedora e 
auxiliar administrativo

O prefeito de Itararé (SP) 
prestigiou na quinta-feira, dia 
1o de março, o desfile cívico 
em homenagem aos 84 anos 
de emancipação política de 
Sengés (PR).

A convite do prefeito de Sen-
gés, ele assistiu ao desfile jun-
to das demais autoridades. 

Durante o discurso de aber-
tura da festividade, o prefeito 
de Sengés agradeceu a pre-
sença de todos. 

Para o prefeito de Itararé, 
prestigiar eventos como esse é 
uma satisfação. “Foi uma gran-
de felicidade receber o convi-
te do prefeito de Sengés para 
estar aqui hoje. É uma grande 

honra poder fazer parte deste 
momento e homenagear nosso 
município vizinho pelo seu ani-
versário”, enfatizou.

O desfile percorreu a Rua 
Durval Jorge, terminando na 
Praça Anselmo Jorge de Lima. 

Itararé prestigia desfile de 
aniversário de Sengés (PR)

BOA VIZINHANÇA

O evento, que tinha como tema 
a reciclagem, contou com a 
participação de cerca de 15 
escolas, entre instituições mu-
nicipais, estaduais e particula-
res, além de diversas bandas e 
fanfarras da região.

Estudantes fizeram bonito durante o evento cívico realizado
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 PODER LEGISLATIVO

ATO CONVOCATÓRIO
AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ a TOMADA DE PREÇOS nº 01/18, do tipo menor preço, para contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados de modernização e gestão pública, visando atender aos setores desta Administração. Os sistemas atenderão as seguintes áreas: Or-
çamento, Contabilidade Pública e Tesouraria; Administração de Pessoal com Utilização de Apontamento Eletrô-nico; Portal da Transparência, Protocolo e Patrimônio, 
conforme especificações descritas no Anexo I, que faz parte integrante deste edital, na forma da legislação vigente, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada 
pela Lei nº 8.883/94.
Os interessados em participar da presente TOMADA DE PREÇOS deverão protocolar no Setor de Licitações a entrega dos envelopes lacrados, contendo sua docu-
mentação e proposta, até as 15h30 do dia 27 de março de 2018.
Os interessados deverão estar cadastrados na Câmara, até o dia 23/03/2018, nos termos do edital completo que poderá ser acessa-do no site camaraitarare.sp.gov.
br/portal da transparência/licitações e contratos, ou pode ser retirado na Câmara Munici-pal de Itararé, na rua São Pedro, 885, no horário das 12h às 18h, dias úteis, 
com apresentação de mídia digital.

Câmara Municipal de Itararé, 08 de março de 2018.
RENATO FERREIRA

- Presidente da Comissão de Licitação -

EDITAL
CONVITE Nº 01/18
Processo nº 02/18

Edital para conhecimento público, referente ao CONVITE nº 01/2018, tipo de menor preço global, destinado à aquisição de cestas básicas mensais para distribuição 
aos funcionários da Câmara Munici-pal, no período de março a dezembro de 2018.
O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ torna público que está autorizado a efetuar a realização da presen-te licitação.
O procedimento licitatório obedecerá ao dis-posto na Lei nº 8.666/93, com as modificações posteriores que lhe foram in-troduzidas.
O Edital completo, sob a forma de Carta Con-vite e seus anexos, encontra-se a disposição dos interessados na recepção da Câmara de 2ª a 6ª feira das 12 às 18 
horas, local onde também serão prestadas todas as informações adicionais que forem solicitadas.
A apresentação dos envelopes contendo a do-cumentação de habilitação e a proposta de preço será no dia 16 de março de 2018, às 14:00 horas, com a sua abertura 
imediatamente após, sendo que o prazo para eventuais recursos se encerrará 02 (dois) após a notificação do resultado do julgamento.

Itararé, 07 de março de 2018.
SÉRGIO LUIS STADLER

- Presidente da Câmara Municipal de Itararé -

 PODER EXECUTIVO

Itararé SP, 07 de março de 2.018.
A Prefeitura de Itararé torna público que estão abertas as licitações: Tomada de Preço 01/18 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material e 
mão de obra para execução de serviços de pavimentação em CBUQ - 3cm em diversas ruas do Jardim Fronteira, no Município de Itararé, abertura dia 26 de março 
de 2018 às 08:30hs, Tomada de Preço 02/18 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra para execução de serviços de 
pavimentação em CBUQ - 3cm em diversas ruas do Jardim Alvorada - Trecho 3, no Município de Itararé, abertura dia 26 de março de 2018 às 10:30hs, Tomada 
de Preço 03/18 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material e mão de obra para execução de obras de reforma do Posto de Saúde do 
Jardim São Paulo, no Município de Itararé, abertura dia 26 de março de 2018 às 14:30hs, Tomada de Preço 04/18 - Contratação de empresa especializada no for-
necimento de material e mão de obra para execução de serviços de pavimentação em CBUQ - 3cm em diversas ruas da Vila Novo Horizonte - Trechos I e II , Vila 
São João e Jardim Paulicéia, no Município de Itararé, abertura dia 26 de março de 2018 às 16:00hs, Pregão Presencial 08/2018 - Aquisição de materiais diversos 
para o DEMUTRAN, abertura dia 21 de março de 2018 às 09:00hs, Pregão Presencial 12/2018 - Aquisição de placas de sinalização viárias para o DEMUTRAN, 
abertura dia 21 de março de 2018 às 14:30hs, Pregão Presencial 13/2018 - Aquisição de 30.000 (trinta mil) sacos plásticos de refardo em PEBD com impressão do 
símbolo da coleta seletiva em atendimento as diretrizes do Município “Verde e Azul” e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, abertura dia 22 de março de 2018 
às 09:00hs e Pregão Presencial 14/2018 - Aquisição de recargas para botijões de gás P-13kg e P-45kg, abertura dia 22 de março de 2018 às 14:30hs. Solicitação 
dos Editais pelo site da Prefeitura Municipal de Itararé - www.itarare.sp.gov.br, pelo link “licitações” ou informações pelo fone (15) 3532-8000.
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Ordem Class. Geral Inscrição Candidato Prova 
Objetiva

Prova 
Títulos Nota Final Data Nasc.

CE 7

CP 7

LE 2

LP 0

Ordem Class. Geral Inscrição Candidato Prova 
Objetiva

Prova 
Títulos Nota Final Data Nasc.

CE 7 0

CP 7 0

LE 2 0

LP 1 0

CE 8 0

CP 5 0

LE 1 0

LP 3 0

CE 10 0

CP 2 0

LE 2 0

LP 2 0

2000317303 JOICIANE APARECIDA DE BARROS FREITAS RODRIGUES 55 14/05/1982451

Disciplina/Nota

03 - Coordenador Pedagógico

Prefeitura Municipal de Itararé

Concurso Público nº 1/2018

ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO FINAL - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

52 08/07/1978

Disciplina/Nota

52

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN

2000311963 GUSTAVO VIGANO DE PINHO

1º

1º

2º

3º

378º

367º

71º

2000312796 VILMAR VIERA DA SILVA 51 27/12/1983

389º 2000313192 CRISTIANE APARECIDA COSTA DA SILVA 50 20/02/1971

51

50

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

Prefeitura Municipal de ITARARÉ - Concurso Público nº 1/2018 
 

A Prefeitura Municipal de ITARARÉ, em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público nº 1/2018, após análise dos recursos interpostos contra classificação provisória e na forma do item 8 do Edital 
de Abertura de Inscrições, RESOLVE: 

1 – DIVULGAR a classificação final dos candidatos aprovados na Prova Objetiva, na forma do ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO 
FINAL – GERAL.  

2 – DIVULGAR classificação final dos candidatos aprovados portadores de deficiência, na forma do ANEXO II – 
CLASSIFICAÇÃO FINAL – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.  

3 – INFORMAR que os candidatos classificados serão convocados a critério da Administração Municipal, conforme o número de 
vagas existentes, seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação final, respeitando-se o limite das vagas destinadas aos 
candidatos portadores de deficiência, na forma dos itens 4 e 10 do Edital de Abertura de Inscrições.  

 
ITARARÉ, 08 de março de 2018. 

 
 

Heliton do Valle  
Prefeito do Município de ITARARÉ                                          
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2018 - EDITAL DE RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA CLASSIFICAÇÃO 

 

Prefeitura Municipal de ITARARÉ –Concurso Público nº 1/2018 

A Prefeitura Municipal de ITARARÉ, em cumprimento às disposições constantes no Edital de Abertura de Inscrições do 
Concurso Público nº 1/2018, RESOLVE: 
 
I – INFORMAR, nos termos do item 9 do Edital de Abertura de Inscrições do Concurso Público nº 1/2018, o resultado dos 
recursos administrativos interpostos contra a classificação provisória: 
 

Cargo Inscrição Deliberação 
02 - Auxiliar de Cuidador (Casa de Passagem 
para Adultos) 2000315908 INDEFERIDO. 

03 - Coordenador Pedagógico 2000311717 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000311345 INDEFERIDO. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000311455 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000311724 INDEFERIDO. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000311928 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000313165 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000313412 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000317744 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
II - INFORMAR que o Relatório dos Recursos Administrativos contra classificação, com a análise detalhada das 
deliberações e, o cartão de respostas dos recorrentes que solicitaram recontagem, encontra-se à disposição para consulta na 
sede da Prefeitura Municipal de ITARARÉ.  

 
ITARARÉ, 08 de março de 2018.  

 
 

Heliton Scheidt do Valle  
Prefeito do Município 

REGIMENTO INTERNO
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES “CASA DA CRIANÇA”

CAPÍTULO I
DO REGIMENTO

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplina a organização, a administração e as atividades referentes ao Serviço de Acolhimento Institucional 
Casa da Criança, que atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, afastados provisoriamente e excepcionalmente do convívio 
familiar, por meio de medida de proteção (Art. 101, §1º, Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e Adolescente – ECA). 

CAPÍTULO II
DA DENOMINAÇÃO

Art. 2º O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, cuja execução foi assumida pela Prefeitura Municipal de Itararé 
em 06 de junho de 2011 sob a denominação de “Casa da Criança”.
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07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000313412 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA. 

07 - Professor de Educação Infantil - PEBIN 2000317744 PROCESSADA A RECONTAGEM. PONTUAÇÃO MANTIDA 
 
II - INFORMAR que o Relatório dos Recursos Administrativos contra classificação, com a análise detalhada das 
deliberações e, o cartão de respostas dos recorrentes que solicitaram recontagem, encontra-se à disposição para consulta na 
sede da Prefeitura Municipal de ITARARÉ.  

 
ITARARÉ, 08 de março de 2018.  

 
 

Heliton Scheidt do Valle  
Prefeito do Município 
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Art. 3º A “Casa da Criança” é um serviço vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência 
Social no nível da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Parágrafo Único - A “Casa da Criança” funcionará de forma continua e integral, vinte quatro horas por dia.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS

Art. 4ºDe acordo o Estatuto da Criança e Adolescente, os serviços que desenvolvam programas de acolhimento institucional deverão seguir 
os seguintes princípios:
I. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
II. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
III. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
IV. Integração em família substituta, quando esgotadas os recursos de manutenção na família natural ou extensa;
V. Não desmembramento de grupos de irmãos;
VI. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo;
VII. Participação na vida da comunidade local;
VIII. Preparação gradativa para o desligamento;
IX. Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar.

CAPÍTULO IV
DOS OBJETIVOS

Art. 5º O Serviço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança” localizado à Rua São Pedro nº 366, centro, Itararé/SP, tem por objetivo aco-
lher crianças e /ou adolescentes, de 0 a 18 anos incompletos, que foram afastados do convívio familiar sob medida protetiva de acolhimento 
institucional, desde que verificada qualquer das hipóteses prevista no art. 98 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
Adolescente – ECA, sendo esta medida provisória e excepcional, não implicando privação de liberdade.
Art. 6º A Casa da Criança tem como objetivos específicos:
I. Zelar pelos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, à cultura, dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes acolhidos como preconiza o Estatuto da Criança e 
Adolescente em seu artigo 4º da Lei 8069/90;
II. Oferecer proteção integral às crianças e adolescentes acolhidos;
III. Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
IV. Oferecer proteção e moradia, dentro de um clima residencial as crianças e adolescente em situação de riscos sociais, nos termos 
deste decreto, e ou com os vínculos familiares rompidos;
V. Defender os direitos, interesses e aspirações das crianças e adolescentes acolhidos, conforme o art. 70 da Lei n.º 8069, de 13 de julho 
de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
VI. Zelar pela estrita observância da ética e cidadania das crianças e adolescente acolhidos;
VII. Zelar para que a permanência das crianças e adolescentes não se prolongue por mais de 02 (dois) anos, salvo comprovada necessi-
dade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada por autoridade judicial;
VIII. Garantir os princípios e diretrizes previstos no art. 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
IX. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene e salubridade;
X. Permitir o acesso a religião, desde que respeitada a opção de crença de cada criança e adolescente;
XI. Desenvolver estratégias para preservar os vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
XII. Representar as crianças e adolescentes institucionalizadas judicial e extrajudicialmente, conforme o art. 90, parágrafo único do Esta-
tuto da Criança e do Adolescente;
XIII. Proporcionar ou subsidiar acompanhamento psicossocial, zelando para que as crianças e adolescentes permaneçam o menor tempo 
possível na instituição.

CAPÍTULO V
DO RECEBIMENTO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Art. 7º O encaminhamento de crianças e de adolescentes para o Serviço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança” somente será rea-
lizado mediante Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária.
 
Art. 8° Em casos excepcionais, onde seja verificada a necessidade de acolhimento urgente decorrente de situações que envolvam grave 
risco à integridade física e/ou psíquica, é autorizado o acolhimento sem prévia determinação judicial, fazendo comunicação do fato em até 24 
(vinte e quatro) horas ao juiz da infância e da juventude pelo Conselho Tutelar e até 48 (quarenta e oito) horas pela equipe técnica do Serviço 
de Acolhimento, sob pena de responsabilidade. Este acolhimento se dará mediante encaminhamento pelo Conselho Tutelar.
  
Art. 9° Nos casos excepcionais de acolhimento previstos no artt. 8º deste Regimento Interno, ao encaminhar a criança e o adolescente para 
o Serviço de Acolhimento deve o Conselho Tutelar estar munido de todos os documentos que a criança e/ou adolescente possuir, além de 
objetos pessoais, tais como:
• Cartão de vacina;
• Cartão SUS;
• Certidão de nascimento;
• RG e CPF (quando possuir);
• Receitas médicas e outros;
• Guia de Acolhimento expedida pelo Poder Judiciário;
• Declaração de transferência e Histórico Escolar;
• Relatórios detalhados sobre o acompanhamento anterior ofertado a criança/adolescente e sua família, que evidencie o esgotamento 
dos recursos para manutenção destes na família natural ou extensa;
• Vestuários, calçados, brinquedos, objetos escolares, dentre outros.
Art. 10 O Serviço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança” tem capacidade para atender 12 (doze) crianças e adolescentes na faixa 
etária de 2 a 18 anos incompletos e 4 (quatro) crianças na faixa etária de 0 a 1 ano de idade, de ambos os sexos, com vínculos familiares 
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rompidos e que não ofereçam risco aos demais acolhidos;
§ 1° O Conselho Tutelar deverá comunicar com antecedência sobre o acolhimento de crianças/adolescentes, verificando a disponibilidade de 
vagas e para que a instituição possa se preparar para acolher e ministrar os cuidados necessários com a alimentação e vestimentas;
§2° O acolhimento noturno será realizado somente em casos excepcionais, onde for constatada a impossibilidade de realizá-lo no período 
diurno. Este ato é considerado para não alterar a rotina dos demais acolhidos no abrigo;
§ 3° Observado que a criança ou adolescente oferece risco aos demais acolhidos, a equipe técnica e o coordenador comunicarão o fato para 
o Ministério Público e Poder Judiciário para que sejam tomadas as medidas necessárias.

CAPÍTULO VI
DO DESLIGAMENTO DOS ACOLHIDOS

Art. 11  O desligamento da criança e/ou adolescente da medida protetiva de abrigamento neste serviço procederá:
I. Após o estudo psicossocial realizado pelos técnicos designados ao trabalho do serviço de acolhimento  (Psicólogo e Assistente So-
cial) deverão estes, encaminhar ao Ministério Público da Comarca de Itararé, o relatório circunstanciado com o parecer social, solicitado por 
este órgão, para que seja verificada a possibilidade de retorno da criança e do adolescente à família natural. A decisão final será sancionada 
pelo Poder Judiciário que realizará audiências, se assim achar necessário para efetuar a solução do caso;
II. A criança e o adolescente, que vier a ser desabrigado, deverá receber suporte da rede direta e indireta, visando sua readaptação e 
interação na família e na sociedade. Para tanto serão realizadas visitas domiciliares, por período mínimo de seis meses, pelos técnicos do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, que hão de viabilizar informações ao Ministério Público quanto a realida-
de destes;
III. Após o desabrigamento, a criança e o adolescente e suas respectivas famílias deverão continuar ou serem inseridos nos programas 
e serviços oferecidos pela rede do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (CRAS, PBF, SCFV e outros). E após corrido o prazo de 
seis meses de desabrigamento, será transferido o referenciamento psicossocial do serviço de média complexidade às equipes técnicas dos 
equipamentos responsáveis pela proteção básica, a fim de que seja proporcionada à criança e/ou ao adolescente a permanência da vigilância 
socioassistencial de seus direitos conforme preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente;
IV. A criança e/ou adolescente desligado e suas famílias serão encaminhados aos equipamentos da Rede Direta e Indireta através de 
relatórios condensados e circunstanciados emitidos pela equipe técnica desteServiço de Acolhimento remetidos aos respectivos coordenado-
res e técnicos de referência;
V. No ato do desabrigamento a criança ou o adolescente deverão ser conduzidos em segurança ao endereço informado pela decisão 
judicial, caso no ato de tal decisão a família não esteja presente, devendo estar de posse dos documentos pessoais (originais) destes, sendo 
de preferência este ato ser realizado por um Conselheiro Tutelar, ao qual cabe a responsabilidade de informar/reafirmar, aos familiares que 
hão de receber o desabrigado sob suas responsabilidades a partir de então e orientar a família sobre o acompanhamento psicossocial que 
será realizado conforme pré-estabelecido no inciso II e III do presente artigo;
 
Parágrafo Único O desabrigamento/retorno da criança e do adolescente ao convívio familiar, somente será admitido depois de expedida a 
Guia de Desligamento pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo, assinada e carimbada pelo Juiz de Direito da Comarca de Itararé/SP.

CAPÍTULO VII
DAS VISITAS

Art. 12 As visitas ao Serviço de Acolhimento e às crianças poderão vir a realizar-se sob pré-agendamento com a Coordenação e/ou equipe 
técnica (Assistente Social e ou Psicólogo), que hão de avaliar os riscos e a não exposição desnecessária das crianças e dos adolescentes. 
Sendo assim:
I. As crianças e os adolescentes acolhidos poderão receber visitas de seus familiares, desde que comprovada o parentesco. Exceto 
aqueles familiares que tiverem ordem judicial contrária, ou seja, que o impeçam de manter vínculo com a criança/adolescente;
II. Toda e qualquer visita a ser realizada com os acolhidos, deverá passar antes pela Coordenação e/ou técnicos, para ser submetido a 
orientações, devendo no ato da visita, ter um dos técnicos, presente a fim de analisar os efeitos da mesma. Na impossibilidade da presença 
de um dos técnicos, os cuidadores deverão ser orientados no acompanhamento das visitas;
III. As crianças somente poderão realizar visitas a seus familiares ou pessoas mais próximas sob autorização da Coordenação da insti-
tuição. Em casos de pernoite, a autorização deverá ser expedida pelo Poder Judiciário, devendo o familiar/família substituta assinar termo de 
compromisso e responsabilidade no ato de retirada e entrega da criança/adolescente;
IV. A entrada não autorizada de pessoas estranhas e ou familiares deverá ser notificada a Policia Militar e ao Ministério Público via rela-
tório social, para que sejam tomadas as devidas providencias,
V. Todos os visitantes ao Serviço de Acolhimento ou aos acolhidos devem assinar em fichas e protocolos específicos;
VI. A criança e o adolescente têm o direito reservado de não querer receber a visita de pessoas que para ele instiga conflitos emocionais 
(raiva, tristeza, mágoa, sentimentos de inferioridade, medo, insegurança), sendo isso trabalhado com o Psicólogo e então declarado em sua 
ficha de visitas.
Parágrafo Único  Serão permitidas outras visitas fora do dia determinado, conforme a necessidade da família, mediante parecer da Coorde-
nação do Serviço de Acolhimento Institucional.

CAPÍTULO VIII
DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS

 Art. 13 São direitos das crianças/adolescente de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I. Estar devidamente matriculado e frequentar a escola;
II. Ter acompanhamento médico, odontológico e psicológico, disponibilizado dentro da unidade ou pela rede pública de saúde;
III. Participar de atividades culturais, sociais, de lazer e comunitárias internas e externamente ao equipamento;
IV. Liberdade de culto religioso e frequência em qualquer instituição religiosa;
V. Manter os vínculos familiares, desde que não haja risco às crianças/adolescentes ou objeções determinadas pelo Juiz da Infância e 
Juventude;
VI. Ter documentos, tais como registro de nascimento ou identidade, carteira de vacinação e qualquer outro que lhe for de direito;
VII. Ter registro de suas atividades internas e externas, situação escolar e histórico médico e odontológico registrado em seu prontuário;
VIII. Ter condições adequadas de moradia, alimentação, saúde e proteção dentro do equipamento;
IX. Receber, por seu representante legal, cópia do seu prontuário e principais documentos ao desligar-se da unidade;



30                                               JORNAL OFICIAL DE ITARARÉ                                                                          08 de março de 2018

Parágrafo Único Os direitos e garantias expressos neste Regimento Interno não excluem outros decorrentes da Constituição da Re-
pública; do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Art. 14 São deveres das crianças e adolescentes acolhidas:
I. Frequentar a escola e dedicar-se aos estudos;
II. Zelar pela organização doServiço de Acolhimento Casa da Criança;
III. Zelar pelos móveis, objetos e infraestrutura do Serviço de Acolhimento Institucional Casa da Criança;
IV. Os adolescentes/crianças (observado a faixa etária e desenvolvimento) devem organizar suas roupas nos guarda-roupas/cômodas; 
arrumar a cama, limpar o quarto, manter limpo, lavar e guardar seus pertences pessoais (calcinhas/cuecas, calçados, chinelos, brinquedos e 
outros);
V. Os adolescentes/crianças (observado a faixa etária e desenvolvimento) devem colaborar com: lavar, enxugar e guardar as louças, 
limpar os banheiros, e demais serviços compatíveis com a idade, mediante supervisão da auxiliar de serviços e/ou cuidadores sociais respec-
tivamente e de acordo com cronograma pré- estabelecido;
VI. Tratar os servidores e demais acolhidos com cortesia e respeito;
VII. Obedecer às normas e horários estabelecidos pela coordenação e pelo Regimento Interno;
VIII. Guardar e zelar pelos seus objetos pessoais e brinquedos após utilizá-los;
IX. Zelar pela estrutura do Serviço de Acolhimento Institucional Casa da Criança e todos os seus pertences;
X. Ter disciplina e bom comportamento em todas as atividades internas e externas que participar;
XI. Obedecer rigorosamente às instruções dadas pelos Cuidadores Sociais, Equipe Técnica e Coordenação da Casa da Criança.
XII. É proibido o uso de qualquer substância química no Serviço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança”, compreendendo-se todas 
as instalações, inclusive drogas lícitas, como cigarro e álcool.
§ 1º  Ocorrendo a situação aqui prevista a criança ou adolescente, se necessário, receberá atendimento ao alcance do Serviço de 
Acolhimento Institucional ou será transferida à unidade de atendimento a dependentes químicos após comunicação e autorização do Juizado 
da Infância e Juventude da Comarca de Itararé.
§ 2º Serão aplicadas Medidas Educativas em decorrência do descumprimento dos deveres:
I. O (a) adolescente será advertido verbalmente pela Coordenação e/ou Equipe Técnica, garantido o direito de resposta, bem como será 
registrado o fato em seu Prontuário Individual e o mesmo será incluído em serviço de acompanhamento psicossocial;
II. Reincidindo o descumprimento o (a) adolescente junto com a equipe psicossocial realizará reflexão dos fatos ocorridos e definirá 
conjuntamente o período em que o mesmo estará dedicando-se a realizar melhorias na conduta e comportamentos. Durante este período o 
mesmo será avaliado através de encontros semanais;
III. Persistindo o descumprimento a Coordenação convocará o Conselho Tutelar para a aplicação da medida de advertência por escrito;
IV. Quando se tratar de práticas como: agressões física, sexual, psicológica e verbal; destruição do patrimônio do equipamento; furtos e 
outros serão aplicados às seguintes medidas:
a. A Coordenação convocará o Conselho Tutelar para a aplicação da medida de advertência por escrito; 
b. Persistindo o descumprimento a Coordenação registrará o Boletim de Ocorrência na PM e enviará uma cópia para o Ministério Públi-
co.
V. Em todas as fases da Medida Educativa os fatos serão registrados no prontuário da criança e do adolescente e enviado relatório à 
Vara da Infância e Juventude.
Art. 15   Resguardado os direitos prescritos na Lei Trabalhista, diante condição de aprendiz, é vedado qualquer trabalho às crianças/
adolescentes acolhidos, nos termos do art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil.

CAPÍTULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO

Art. 16  O Serviço Acolhimento é de responsabilidade do município de Itararé – SP, portanto sua administração é realizada pela Se-
cretaria Municipal de Assistência Social, a qual caberá:
• Decidir quanto ao funcionamento da Casa da Criança nos aspectos administrativos e econômicos, em comum acordo com o Gestor 
Executivo Municipal;
• Definir sobre a admissão de funcionários;
• Avaliar e monitorar as atividades e o funcionamento da Casa da Criança, intervindo quando necessário;
• Realizar reuniões periódicas com os funcionários para retratar sobre assuntos que pautem sobre o bom funcionamento da Casa;
• Buscar recursos e convênios para garantir a manutenção e a melhoria dos serviços;
• Promover capacitação, treinamentos e formação profissional aos funcionários e equipe técnica.

DA COMPOSIÇÃO E PERFIL DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Art. 17  Sob as normativas da NOB-RH/SUAS e das Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 
o quadro de funcionários do Serviço de Acolhimento compor-se-á por:
I. Coordenador: com formação mínima de nível superior e experiência em função congênere, em quantidade de 01 (um) profissional 
para o serviço;
II. Equipe Técnica: composta por no mínimo 02 (dois) profissionais com formação de nível superior específica em Psicologia e Serviço 
Social;
III. Cuidador Social: com formação mínima de nível médio, em quantidade de 01 (um) profissional para atender até 10 (dez) usuários 
por turno, sendo reduzidos para 08 (oito) ou 06 (seis) usuários, se houver presença de 01 (um) ou 02 (dois) usuários, respectivamente, que 
demandem atenção específica (com deficiência, com necessidades específicas de saúde ou idade inferior a um ano);
IV. Auxiliar de Serviço: com formação mínima de nível fundamental, em quantidade de 01 (um) profissional, adotando-se a mesma rela-
ção do cuidador em caso de presença de usuários que demandem atenção específica.
 
§ 1º De acordo com a necessidade do serviço, poderão ser acrescentados a este quadro outros profissionais para atender demandas espe-
cíficas, como por exemplo: motorista, cozinheiro, jardineiro, vigia e/ou outros.

DAS FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS
 Art. 18 São funções do COORDENADOR:
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I. Cumprir e fazer cumprir as disposições deste Regimento;
II. Estabelecer diretrizes gerais de planejamento e organização do Serviço de Acolhimento conforme legislação vigente;
III. Definir medidas administrativas, pedagógicas, técnicas e de serviços gerais a serem adotadas para a organização e funcionamento 
da Casa;
IV. Coordenar e presidir reuniões;
V. Realizar reunião geral (equipe técnica e profissional) a fim de inteirar e pontuar questões relacionadas ao bom funcionamento do 
Serviço;
VI. Manter fluxo de informações e articulação entre o Serviço de Acolhimento, Prefeitura, Ministério Público, Conselho Tutelar, Poder 
Judiciário e outros órgãos que interagem;
VII. Representar o Serviço ou designar representante em eventos e solenidades que se fizerem necessários;
VIII. Comunicar à Secretária Municipal de Assistência Social sobre ocorrências que exijam decisão/ providência que foge à sua responsa-
bilidade;
IX. Indicar e participar de eventos relevantes ao Serviço de Acolhimento, cursos, seminários e palestras de acordo com a área de atuação 
referida;
X. Formular e fazer cumprir regras/instruções que visem o bom andamento das atividades do Serviço de Acolhimento;
XI. Fazer a relação de materiais de consumo do serviço (de uso do escritório social e demais recursos mantenedores da Casa da Crian-
ça) e enviar à Secretária Municipal de Assistência Social até o prazo estipulado pelo setor responsável;
XII. Receber, informar e despachar documentos às autoridades competentes dentro dos prazos estipulados;
XIII. Manter bom relacionamento com os familiares dos acolhidos, prestando orientações e informações sempre que necessário (via tele-
fone ou em visitas ao serviço);
XIV. Supervisionar, fiscalizar e avaliar a atuação de todos os funcionários do Serviço de Acolhimento, visando organização e cumprimento 
dentro das normas estabelecidas;
XV. Fazer cumprir ou cumprir as solicitações determinadas pelo Poder Judiciário;
XVI. Controlar a frequência, por meio de folha de ponto ou outro meio disponível, dos servidores do Serviço;
XVII. Representar as crianças e adolescentes em acolhimento judicial e extrajudicialmente, conforme o art. 90, parágrafo único do Estatuto 
da Criança e do Adolescente;
XVIII. Viabilizar junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, vestuário, alimentação e produtos de higiene pessoal, suficientes e ade-
quados à faixa etária das crianças e adolescentes;
XIX. Manter o Poder Judiciário informado de toda eventualidade e dos casos em que se mostre inviável o reatamento dos vínculos familia-
res, depois de analisado pela equipe técnica;
XX. Controlar a entrada e saída de materiais, a manutenção do depósito de alimentos e prestar contas destes;
XXI. Organizar os prontuários das crianças e/ou adolescentes acolhidos, arquivos e demais documentos referentes ao Serviço;
XXII. Providenciar e agendar tratamento de saúde das crianças e/ou adolescentes acolhidos, quando necessário;
XXIII. Agendar e/ou solicitar, via ofício ou ligação telefônica, o carro junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, quando necessário;
XXIV. Inventariar materiais de uso permanente do Serviço de Acolhimento em períodos anuais;
XXV. Organizar a escala de horários, folgas e férias da equipe de funcionários;
XXVI. Instituir e aplicar semestralmente mecanismos de avaliação da qualidade dos serviços prestados e do desempenho dos funcionários;
XXVII. Programar e organizar juntamente com equipe técnica, cuidadores e demais atores institucionais atividades de lazer para o entrete-
nimento das crianças e/ou adolescentes em períodos de férias, feriados e finais de semana;
XXVIII. Proporcionar, juntamente com o Assistente Social e Psicólogo, treinamentos, capacitações e demais orientações à equipe de servi-
dores;
XXIX. Prontificar-se ao atendimento das demandas extraordinárias do serviço sempre que necessário.
 
§ 1° O Dirigente/Coordenador doServiço de Acolhimento é equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
§ 2°  Todo servidor deverá ser orientado pelo Coordenador sobre normas e procedimentos para com sua função e o bem estar da unidade, 
de acordo com este Regimento.
Art. 19  São funções do PSICÓLOGO:
I. Organizar informações das crianças e/ou adolescentes acolhidos e respectivas famílias, na forma de prontuário individual, a fim de 
avaliar as condições e vínculos sociais destes, implementando de forma contínua e interdisciplinar o PIA;
II. Fornecer relatórios com parecer técnico ao Juiz da Infância e Juventude, quando solicitado;
III. Encaminhar as crianças e adolescentes acolhidos aos serviços e programas da rede intersetorial para que viabilize o direito ao con-
vívio social e comunitário;
IV. Proporcionar, juntamente com o Assistente Social e Coordenador, treinamentos e capacitações e demais orientações à equipe de 
servidores;
V. Realizar planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD, através de discussões e encaminhamentos sobre 
as intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e/ou adolescentes e suas famílias;
VI. Elaborar e participar da implantação de projetos diversos, estudos e discussões a respeito do Regimento Interno e do Projeto Político 
Pedagógico do Serviço;
VII. Elaborar, encaminhar e discutir com Autoridade Judiciária, Ministério Público e Serviço Social Judiciário através de relatórios semes-
trais e audiências concentradas sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: a) possibilidades de reintegração familiar; b) 
necessidade de aplicação de novas medidas; ou, c)  quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 
encaminhamento para adoção;
VIII. Preparar a criança e/ou adolescente para o desligamento em parceria com o cuidador de referência;
IX. Mediar, em parceria com o cuidador de referência e o assistente social o processo de aproximação e fortalecimento ou construção do 
vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso;
X. Avaliar e encaminhar crianças e adolescentes que necessitem de acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico no Sistema Único 
de Saúde;
XI. Realizar acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, nuclear e/ou extensa, com vistas à reintegração 
familiar fazendo uso dos instrumentais técnicos de visitas domiciliares periódicas, atendimentos individualizados e grupais, entrevistas estru-
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turadas;
XII. Acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido pelos cuidadores e seus auxiliares, com vistas à efetivação das legislações e políticas 
públicas pertinentes;
XIII. Viabilizar o convívio comunitário das crianças e adolescentes acolhidos bem como utilização dos equipamentos e serviços disponíveis 
na comunidade local;
XIV. Promover interlocução com a rede de serviços de saúde, educação, esporte, cultura e lazer, a fim de acompanhar e encaminhar os 
usuários para estes quando necessário;
XV. Fornecer relatório circunstanciado às coordenações e equipes técnicas dos equipamentos que ofertam os serviços da Rede SUAS 
para os quais forem encaminhados os usuários e suas famílias após o desligamento;
XVI. Auxiliar o coordenador (a) da unidade na orientação e avaliação de propostas destinadas à mesma;
XVII. Articular espaços de discussão dos casos com os demais profissionais da rede (CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CAPS);
XVIII. Implementar junto com o Assistente Social, ações que visem a inserção dos adolescentes em cursos de qualificação para o mercado 
de trabalho;
XIX. Colaborar com a efetivação de um trabalho institucional interdisciplinar, dialógico e democrático;
§ 1°  O Serviço do Psicólogo no Serviço de Acolhimento Institucional é de atuação social, e tem como funções principais o aco-
lhimento, acompanhamento, a orientação e a informação como formas de contribuir para o crescimento individual e coletivo dos acolhidos e 
respectivos familiares, a ressignificação da história traumática das crianças/adolescentes. Devendo para tanto serem encaminhados para o 
psicólogo clínico do Sistema Único de Saúde os casos que demandarem psicoterapia.
§ 2°  Fica estabelecido que o Psicólogo não atue necessariamente dentro da unidade, podendo exercer suas atividades externa-
mente.
Art. 20  São funções do ASSISTENTE SOCIAL:
I. Organizar informações das crianças e/ou adolescentes acolhidos e respectivas famílias, na forma de prontuário individual, a fim de 
avaliar as condições e vínculos sociais destes, implementando de forma contínua e interdisciplinar, o PIA;
II. Fornecer relatórios com parecer técnico ao Juiz da Infância e Juventude, quando solicitado;
III. Encaminhar as crianças e adolescentes institucionalizados aos serviços e programas da Rede intersetorial, para que viabilize o direito 
ao convívio social e comunitário;
IV. Proporcionar, juntamente com o Psicólogo e Coordenador, treinamentos e capacitações e demais orientações à equipe de servidores;
V. Realizar planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD, através de discussões e encaminhamentos sobre 
as intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e/ou adolescentes e suas famílias;
VI. Elaborar e participar da implantação de projetos diversos, estudos e discussões a respeito do Regimento Interno e do Projeto Político 
Pedagógico da entidade;
VII. Elaborar, encaminhar e discutir com autoridade judiciária, Ministério Público e Serviço Social Judiciária através de relatórios semes-
trais e audiências concentradas sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: a) possibilidades de reintegração familiar; b) 
necessidade de aplicação de novas medidas; ou, c) quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 
encaminhamento para adoção;
VIII. Preparar a criança e/ou adolescente para o desligamento em parceria com o educador/cuidador de referência;
IX. Mediar, em parceria com o educador/cuidador de referência e o psicólogo o processo de aproximação e fortalecimento ou construção 
do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso;
X. Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os possuírem;
XI. Realizar acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, nuclear e/ou extensa, com vistas à reintegração 
familiar fazendo uso dos instrumentais técnicos de visitas domiciliares periódicas, atendimentos individualizados e grupais, entrevistas estru-
turadas;
XII. Acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores e seus auxiliares, com vistas à efetivação das legisla-
ções e políticas públicas pertinentes;
XIII. Viabilizar o convívio comunitário das crianças e adolescentes acolhidos bem como utilização dos equipamentos e serviços disponíveis 
na comunidade local;
XIV. Promover interlocução com a rede de serviços de saúde, educação, esporte, cultura e lazer, a fim de acompanhar e encaminhar os 
usuários para estes quando necessário;
XV. Fornecer relatório circunstanciado às coordenações e equipes técnicas dos equipamentos que ofertam os serviços da Rede SUAS 
para os quais forem encaminhados os usuários e suas famílias após o desligamento;
XVI. Auxiliar o coordenador (a) da unidade na orientação e avaliação de propostas destinadas à mesma;
XVII. Articular espaços de discussão dos casos com os demais profissionais da rede (CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CAPS);
XVIII. Implementar junto com o Psicólogo, ações que visem a inserção dos adolescentes em cursos de qualificação para o mercado de 
trabalho;
XIX. Colaborar com a efetivação de um trabalho institucional interdisciplinar, dialógico e democrático.
Parágrafo Único Fica estabelecido que o (a) Assistente Social, não atuará necessariamente dentro da unidade, podendo exercer suas ativi-
dades externamente.
Art. 21  São funções dos CUIDADORES SOCIAIS:
I. Identificar sinais de alterações físicas e psicológicas nas crianças e/ou adolescentes e providenciar o auxílio médico necessário;
II. Operacionalizar cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção das crianças e/ou adolescentes;
III. Acompanhar, encaminhar, monitorar os usuários nas atividades internas e externas proporcionando conforto físico e psíquico, es-
timulando o relacionamento e o contato com a realidade, contando para isso quando necessário e pertinente com o suporte técnico de um 
profissional de nível superior;
IV. Planejar e desenvolver em conformidade com as propostas pedagógicas da unidade de acolhimento, atividades lúdicas, pedagógicas, 
sociais, culturais de rotinas diárias como: alimentação, higiene pessoal e ambiental, que contribuam para o desenvolvimento de competências 
do ser e conviver;
V. Organizar fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua 
história de vida e auxiliá-lo no fortalecimento de sua autoestima e na construção de sua identidade;
VI. Ministrar medicação prescrita às crianças e/ou adolescentes de acordo com dosagens e horários especificados em receituários e 
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cronogramas, comprometendo-se a comunicar à coordenação em tempo hábil sobre o esgotamento dos frascos/cartelas de medicamentos 
de uso contínuo;
VII. Atuar em equipe de forma comprometida e colaborativa, participando da definição de medidas de segurança e das avaliações das 
crianças e/ou adolescentes em conjunto com equipe técnica e coordenação da entidade;
VIII. Integrar-se com equipes externas e multidisciplinares;
IX. Auxiliar na execução de projetos educativos, observando as orientações dos técnicos responsáveis;
X. Promover brincadeiras com usuários da unidade de acolhimento e auxiliá-los em atividades escolares, quando necessário;
XI. Apoiar na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, contando para tanto, com orientação e supervisão da equipe 
técnica da entidade;
XII. Preservar a identidade e oferecer ambiente digno e adequado ao desenvolvimento pleno da criança e/ou adolescente;
XIII. Desenvolver com os adolescentes, condições para a independência e autocuidado;
XIV. Evoluir fichas de acompanhamento médico e outros registros da Casa;
XV. Seguir o estabelecido nas Regras Internas anexa a este Regimento Interno;
XVI. Realizar outras funções afins.
Art. 22  São funções dos AUXILIARES DE SERVIÇO:
I. Limpar e higienizar todos os alimentos a serem consumidos;
II. Limpar e higienizar todos os utensílios usados na cozinha;
III. Verificar o estado e validade dos alimentos;
IV. Preparar refeições seguindo horários estabelecidos, cardápio e receitas apresentadas pela coordenação do serviço de acolhimento;
V. Preparar refeições de forma que atenda a quantidade de acolhidos;
VI. Separar os alimentos em pequenas quantidades conforme serão utilizados em cada refeição, estocar e congelar o restante;
VII. Zelar pela limpeza e higiene da cozinha;
VIII. Comunicar à coordenação falta de alimentos e de outros utensílios utilizados na cozinha;
IX. Obedecer rigorosamente medidas e quantidades (inclusive de temperos) ao preparar os alimentos.
X. Desligar e limpar a geladeira 1 (uma) vez por mês;
XI. Manter a geladeira limpa a cada troca de verduras e carnes;
XII. Limpar e manter a limpeza do ambiente residencial e administrativo da casa (principalmente banheiro e cozinha);
XIII. Cuidar do equipamento e produtos de limpeza para que não haja desperdícios;
XIV. Verificar a higienização dos banheiros pela manhã, após o horário de banho dos usuários e sempre que for necessário;
XV. Lavar as roupas das crianças, roupas de cama, tênis, sandálias, etc.;
XVI. Lavar e alvejar os panos de prato e de chão separadamente;
XVII. Solicitar produtos de limpeza e demais utensílios sempre que faltar;
XVIII. Verificar a validade dos produtos;
XIX. Seguir o estabelecido nas Regras Internas anexa a este Regimento Interno.
Parágrafo Único Na ausência do auxiliar de serviço no espaço físico da Casa Criança, as funções especificadas nos incisos de I a XVIII 
do artigo 22  deste Regimento serão desempenhadas pelos Cuidadores Sociais,até que se faça cessar a referida ausência.

  DO VOLUNTARIADO/ESTAGIÁRIOS
Art. 23  Todo voluntário/estagiário deverá ter autorização da Secretaria Municipal de Assistência Social e do (a) Coordenador (a) do 
Serviço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança” para exercer qualquer tipo de trabalho dentro da unidade, observada a legislação 
pertinente.
Art. 24  É de responsabilidade da coordenação doServiço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança”, o acompanhamento das 
atividades realizadas por voluntários e esclarecimento sobre o Regimento e funcionamento da unidade.
Parágrafo Único Em casos de estagiários, caberá ao profissional da área acompanhar e supervisionar os mesmos, observada a legis-
lação pertinente.

DOS DIREITOS E DEVERES DOS FUNCIONÁRIOS
Art. 25  É de competência dos Servidores lotados na Casa da Criança:
I. Requisitar via lista de material didático e outros que julgar necessário ao desempenho de sua função;
II. Opinar sobre planejamento de atividades a serem desenvolvidas pelos acolhidos e com os acolhidos do serviço;
III. Comunicar ocorrências que exijam providenciais superiores;
IV. Utilizar-se das dependências, das instalações e dos recursos materiais do estabelecimento, necessários ao exercício de suas fun-
ções;
Art. 26  Constituem-se como deveres funcionais, sem prejuízo daqueles prescritos na Lei Municipal nº 1.221/74:
I. Manter assiduidade, comunicando com antecedência os atrasos ou faltas;
II. Manter com seus colegas e funcionários espíritos de colaboração, indispensável à unidade dos trabalhos educativos e ao ambiente 
do trabalho do Serviço de Acolhimento;
III. Participar, sempre que solicitado pela coordenação, de festividades e demais programações da Casa da Criança;
IV. Cooperar com a disciplina geral da casa;
V. Acatar as decisões da Coordenação na órbita de sua competência;
VI. Guardar sigilo sobre assuntos institucionais que não devem ser divulgados;
VII. Entregar em tempo hábil, qualquer documento ou material que lhe for solicitado pela coordenadora e equipe técnico;
VIII. Cumprir e fazer cumprir no seu âmbito de ação, as disposições do presente regimento;
IX. Zelar pelos bens materiais e conservações do serviço de acolhimento;
X. Ocorrendo situação prevista no art. 14 inciso XII deste Regimento, e confirmado o fato após procedimento administrativo que apure a 
responsabilidade do cuidador/cuidadores, serão estes afastados de seu trabalho e aberto processo administrativo disciplinar.

DAS PROIBIÇÕES
Art. 27  Fica proibido nas relações dos funcionários com o Serviço:
I. Receber amigos ou namorados em local de trabalho sem autorização do coordenador;
II. Aplicar penalidades as crianças e aos adolescentes que ferem o ECA;
III. Convocar reuniões ou solicitar presença dos pais e familiares sem a devida comunicação ao coordenador;
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IV. Fazer qualquer comentário que cause constrangimento aos acolhidos e demais funcionários;
V. Provocar discórdia ou falta de ética profissional para com os demais no serviço;
VI. Deixar os acolhidos sozinhos quando estiver sob sua responsabilidade;
VII. Fornecer endereços e informações de pais dos acolhidos a pessoas estranhas;
VIII. Faltar com respeito para com os acolhidos, profissionais do serviço ou do judiciário;
 § 1°  Fica estabelecido que o (a) Coordenador (a) do Serviço de Acolhimento Institucional Casa da Criança responde administrativa 
e judicialmente pela unidade, nos termos da lei.
 § 2°  A Coordenação e a equipe de servidores responderão pessoalmente pelas obrigações que contraírem, em observância das 
normas legais, em nome do Serviço de Acolhimento Institucional Casa da Criança e assumem a responsabilidade pelos prejuízos que causa-
rem, dolosa ou culposamente, principalmente as que se referirem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ao presente regimento.
 § 3°  A responsabilidade administrativa, civil e penal dos servidores será apurada na forma da lei.

 DOS VEÍCULOS DISPONÍVEIS À UNIDADE
 Art. 28  Em caso de necessidade de deslocamento do grupo de crianças/adolescentes, fica sob responsabilidade do (a) Coordenador 
(a) doserviço o agendamento de veículos junto à Secretaria Municipal de Assistente Social.
 
Art. 29  Em qualquer incidente ocorrido com as crianças/adolescentes, enquanto estiverem sendo transportadas por veículos do Mu-
nicípio de Itararé/SP será apurada, nos termos da lei, a responsabilidade do condutor e dos servidores envolvidos.

DA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CASA DA CRIANÇA
Art. 30  Deverá ser afixada na sala da coordenação a data da última e da próxima limpeza da caixa d’água;
Art. 31  Deverá ser afixada na sala da coordenação a data de vencimento dos extintores de incêndio;
Art. 32  Deverá ser afixada na sala da coordenação a data da última e da próxima dedetização.
Art. 33  Todos os funcionários serão responsáveis pela manutenção doServiço de Acolhimento Institucional “Casa da Criança”.

CAPÍTULO X
DA METODOLOGIA DE ATENDIMENTO

Art. 34  A metodologia garantirá o previsto no artigo 29 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como os princípios e 
eixos norteadores do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Co-
munitária – (PNDCFC).
Parágrafo Único São objetivos da Metodologia de Atendimento do Serviço de Acolhimento Institucional Casa da Criança:
I. Assegurar a matrícula e frequência na rede regular de ensino (municipal ou estadual); nos serviços de convivência (rede socioassis-
tencial) para crianças e adolescentes, 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;
II. Assegurar ambiente favorável ao desenvolvimento da criança e do adolescente, independentemente do tempo de permanência e/ou 
de suas condições pessoais;
III. Assegurar às crianças e adolescentes proteção e acolhimento temporários, provendo suas necessidades básicas, estabelecendo 
relações e atendimentos personalizados e em pequenos grupos;
IV. Desenvolvimento de atividades pertinente à educação;
V. Desenvolvimento de trabalho personalizado com a família de origem, para viabilizar a reintegração familiar;
VI. Envolver a comunidade nas atividades e ações do Serviço de Acolhimento, informando-a e conscientizando-a da importância de sua 
participação no processo de inclusão social da criança e do adolescente acolhido, conforme inciso VII do artigo 92 do ECA;
VII. Favorecer a integração entre o grupo de crianças e adolescentes acolhidos, de famílias de origem/extensa, profissionais do serviço 
de acolhimento e comunidade em geral;
VIII. Garantir acompanhamento singular e personalizado a cada criança e adolescente;
IX. Garantir cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos, disponíveis no sistema público de saúde;
X. Implementar ações sistemáticas para o restabelecimento e preservação dos vínculos familiares e comunitários PRIORITARIAMENTE 
EM FAMÍLIA DE ORIGEM/EXTENSA;
XI. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;
XII. Manter contatos e articulações permanentes com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - SGD;
XIII. Manter registros individuais de cada criança, adolescente, da família, dos motivos pelos quais estão acolhidos, dos atendimentos re-
cebidos e demais informações que resguardem sua identificação e individualidade, reconstruindo a história individual, a identidade e a gestão 
de um projeto de vida;
XIV. Não desmembramento de grupos de irmãos;
XV. Orientar adequadamente as crianças e adolescentes sobre sua condição de acolhido, observando o seu nível de compreensão;
XVI. Participação na vida da comunidade local;
XVII. Preparação gradativa para o desligamento;
XVIII. Preservação do vínculo familiar;
XIX. Promover recepção digna e afetiva às crianças e aos adolescentes que necessitem do Serviço de Acolhimento Institucional;
XX. Providenciar, quando não constar no prontuário que acompanha a criança e o adolescente, os documentos necessários para o exer-
cício da cidadania: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, entre outros;
XXI. Reavaliação periodicamente de cada caso, dando ciência dos resultados a autoridade competente;

CAPÍTULO XI
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 35  A implementação deste regimento, bem como a fiscalização da Instituição submeter-se-á ao:
I. Ministério Público;
II. Poder Judiciário;
III. Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;
IV. Conselho Municipal de Assistência Social;
V. Conselho Tutelar.

CAPÍTULO XII
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36  Observada a legislação municipal que trata do estatuto dos servidores públicos e o devido processo legal, são possíveis de 
responsabilidade administrativa os servidores que:
I. Deixarem de cumprir com as determinações deste Regimento Interno e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;
II. Agirem em desacordo com os fins e atribuições do Serviço de Acolhimento;
III. Apresentarem qualquer tipo de irregularidade com a Lei;
Art. 37  Qualquer funcionário do abrigo ou da administração da Secretária Municipal de Assistência Social poderá propor emendas ou 
alterações neste regimento interno.
Parágrafo Único As emendas ou alterações propostas pelo servidor serão previamente analisadas pela coordenação da Casa da 
Criança, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e posteriormente encaminhados com as anotações necessárias 
para deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 38  Este Regimento, bem como suas alterações deverão ser deliberados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
Art. 39  Os casos omissos e as dúvidas na aplicação do presente Regimento serão solucionadas pela Coordenação do Serviço de 
Acolhimento juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, respeitados os princípios norteadores da Administração Pública e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Art. 40  Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 

Prefeitura Municipal de Itararé/SP, 1º de março de 2018.
LUCIANA PERUCIO SILVA DE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I
REGRAS INTERNAS

Fica DETERMINADO como regra interna a ser seguida pelos cuidadores sociais, auxiliares de serviço e equipe técnica a:
I. Manter-se acordado e atento aos acolhidos durante todo o turno, especialmente os cuidadores do noturno;
II. Aos cuidadores sociais fica determinado seguir prescrição médica de horários e dosagens conforme tabelas da Coordenação;
III. Manter os portões de entrada, os portões da garagem, e o portão do quintal sempre fechados, com cadeado;
IV. Estar presentes com os acolhidos sempre que estes estiverem na varanda, de forma a tomar os cuidados necessários;
V. Não tratar de qualquer assunto relacionado ao serviço por telefone, salvo quando imprescindível, e ainda assim, exclusivamente a 
pedido da coordenadora e/ou da equipe técnica;
VI. Manter sigilo quanto aos assuntos que envolvem os acolhidos no serviço, sendo terminantemente proibido divulgar ou comentar qual-
quer fato ali ocorrido, como a chegada ou a saída de determinada criança ou adolescente, inclusive as ações por eles praticadas, dentro ou 
fora do serviço;
VII. É proibido o acesso à internet para fins pessoais através de aparelhos celulares, dentro do serviço de acolhimento;
VIII. Apoiar os acolhidos no planejamento e organização de sua rotina diária;
IX. Controlar e atender a programação de televisão que estiver sendo assistida pelos acolhidos, inclusive deverá desligar o aparelho se 
estiver em alguma programação não permitida, ou seja, com censura pela idade dos acolhidos;
X. Estimular, cobrar e atender a execução de medidas de higiene pelos acolhidos, como a utilização correta de sabonetes, shampoo, 
cremes de cabelo, fio dental, dentre outros materiais pessoais;
XI. Não permitir que os acolhidos façam uso de roupas impróprias ou inadequadas, nem que fiquem despidos ou seminus nas dependên-
cias do serviço, impedindo qualquer tipo de sensualização ou erotização do ambiente; 
XII. Controlar a utilização de maquiagem pelas acolhidas, evitando assim, a utilização em excesso, evitando vulgarização.
XIII. Fazer com que cada acolhido assimile a função de cada cômodo da casa, evitando-se assim, que durmam fora dos quartos, ou que 
comam fora do local determinado para tal finalidade; 
XIV. Não se envolver emocionalmente com os acolhidos no serviço, e mesmo após o desacolhimento, procurar evitar qualquer tipo de 
contato, especialmente através de redes sociais; 
XV. Utilizar uma linguagem verbal sadia com os acolhidos, evitando pronunciar palavras indecorosas ou de baixo calão perante os mes-
mos;
XVI. Zelar pelo patrimônio da casa, sendo expressamente proibido desviar roupas, objetos, alimentos, em proveito próprio ou alheio;
XVII. Fazer com que os acolhidos cumpram rigorosamente os horários estipulados para despertar, se alimentar e dormir, dentro do serviço, 
conforme segue:
a. Despertar em dias de aula:  06:00 horas
b. Café da Manhã aos finais de semana: 08:00 às 09:00 horas
c. Almoço:   12:00 às 13:00horas
d. Café da Tarde:  15:00 às 15:30 horas
e. Jantar:   20:00 às 21:00 horas
f. Dormir:   22:00 horas
XVIII. É proibido tirar fotos dos acolhidos, de si mesmo, das dependências ou de qualquer outra pessoa, dentro das dependências do serviço;
XIX. Desenvolver atividades recreativas e lúdicas com os acolhidos nos momentos de lazer;
XX. Potencializar vínculos entre os acolhidos, profissionais e familiares;
XXI. Apoiar na orientação, encaminhamentos e acesso a serviços e programas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais, sempre se-
guindo orientação da equipe técnica e coordenação;
XXII. Participar ativamente das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultados;
Observação - outras ações, atitudes e formas de conduta e tratamento específico a determinado acolhido, poderão ser determinadas pela 
coordenação, equipe técnica ou Poder Judiciário, sem prejuízo destas elencadas anteriormente.

ERRATA
Diferente do que foi publicado nas edições  151, 152 e 153, a empresa de produção gráfica responsável pela impressão do Jornal Oficial de 
Itararé é a Gráfica IN.
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A Prefeitura de Itararé (SP), 
por meio da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, ele-
geu a nova diretoria executiva 
do Conselho Municipal dos Di-
reitos do Idoso (CMDI).

A reunião, realizada na úl-
tima sexta-feira de fevereiro 
(23), teve como principal obje-
tivo empossar os novos conse-
lheiros e realizar a eleição da 

diretoria executiva.
O Conselho atual, compos-

to por sete representantes do 
poder público titulares, sete 
representantes da sociedade 
civil titulares e seus suplentes, 
foi nomeado pelo Decreto Mu-
nicipal  nº 10, de 16 de janeiro 
de 2018.

De acordo com a secretária 
de Assistência Social, Luciana 
Perucio, o órgão atua na inser-
ção do idoso na vida familiar, 
socioeconômica e político-cul-
tural do município, visando a 
eliminação do preconceito para 
com a pessoa idosa. “O CDMI 
possui caráter consultivo, de-
liberativo, controlador e fisca-
lizador da Política de Defesa 
dos Direitos do Idoso. Ele atua 

principalmente frente a formu-
lação da política de promoção, 
proteção e defesa dos direitos 
do idoso”, explica.

A diretoria executiva ficou as-
sim formada:

 Presidente: Teresa Cristina 
Bueno – representante da Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia Social;

- Vice-presidente:  Anuska 
Righi Maenaka – representan-
te da Associação das Damas 
de Caridade São Vicente de 
Paulo;

- 1º Secretária: Maiara Fer-
nanda Amaral Camargo – re-
presentante da Santa Casa de 
Itararé;

- 2º Secretário: Darci Vieira 

Conselho do Idoso de Itararé 
elege nova diretoria executiva

Coutinho – representante do 
Poder Legislativo

- 1º Coordenador Financei-
ro: Gilson Antônio Camargo – 
representante da Associação 
das Damas de Caridade;

- 2º Coordenador Financeiro: 
Edijalma Sene Pereira – repre-
sentante da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

A sede do Conselho Muni-
cipal do Idoso fica na Secre-
taria Municipal de Assistência 
Social, a rua São Pedro, 420, 
centro. Mais informações po-
dem ser obtidas através do 
telefone (15) 3532-4363 ou do 
e-mail cmdi@itarare.sp.gov.br. 
O horário de atendimento é de 
segunda à sexta-feira, das 8h 
às 17h.

O órgão atua na inserção 
do idoso na vida familiar, 
socioeconômica e político-
cultural do município, 
visando a eliminação do 
preconceito para com a 
pessoa idosa

EMPREENDEDORISMO



A Prefeitura de Itararé (SP), 
através da Secretaria Municipal 
de Educação, firmou em feve-
reiro uma parceria com o Sebra-
e-SP para levar até os alunos 
da rede municipal de ensino o 
curso ‘Jovens Empreendedores 
Primeiros Passos’ (JEPP). 
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EMPREENDEDORISMO

Fernanda de Barros, do Sebrae-SP, apresentou o curso

Prefeitura firma parceria com Sebrae
Com ação, mais de 900 estudantes serão beneficiados com curso ‘Jovens Empreendedores Primeiros Passos’

A formação possibilita que a 
criança aprenda de forma lúdi-
ca e desenvolva habilidades e 
comportamentos empreendedo-
res. 

Ao todo, serão beneficiados 
915 estudantes do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental e 34 

professores, além dos gestores, 
serão capacitados, além dos 
gestores das Escolas.

Entre as escolas, foram sele-
cionadas para participar a EM 
Profª Maria Olívia de Mello e EM  
Profª Maria da Silveira Vascon-
celos.  

A apresentação do curso aos 
educadores foi realizada pela 
formadora e representante do 
Sebrae-SP Fernanda Angélica 
de Barros. A ação contou com a 
presença também da superviso-
ra Luciana Becker e Assistente 
Técnico Pedagógico (ATP) Joci-
mara Quaresma.

Segundo a secretária munici-
pal da Educação, o curso apre-
senta práticas de aprendiza-
gem, considerando a autonomia 
do aluno para aprender, além de 
favorecer o desenvolvimento de 
atributos e atitudes necessários 
para a gestão da própria vida. 
Aliado a um ambiente propício 

à aprendizagem, favorece o 
envolvimento dos jovens estu-
dantes no próprio ato de fazer, 
pensar e aprender. “Essas são 
características fundamentais 
dos comportamentos empreen-
dedores, nos quais o estudante 
e o grupo em que está inserido 
reconhecem que suas contribui-
ções são importantes e valoriza-
das”, explica. 

Conforme ela, com a proposta 
pedagógica do JEPP para cada 
ano do ensino fundamental, 
por meio de atividades lúdicas, 
o ambiente da aprendizagem 
sensibiliza os estudantes a as-
sumirem riscos calculados, a 
tomarem decisões e a terem um 
olhar observador para que pos-
sam identificar, ao seu redor, 
oportunidades de inovações, 
mesmo em situações desafiado-
ras. “É uma excelente ação que 
vem a somar com nosso traba-
lho”, finaliza. 

A apresentao do curso aos educadores sobre o curso Jovens Empreendedores Primeiros Passos
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MORADIA

Sorteio das fichas foi realizado pelo prefeito, sob o olhar imprensa e da população

A Prefeitura de Itararé (SP) 
e a Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU) sortearam na sexta-fei-
ra (02) 262 casas populares do 
programa Morar bem, Viver me-
lhor. O evento, que selecionou 
os beneficiados para as mora-
dias no Conjunto Habitacional 
Itararé E, aconteceu no Estádio 
Vergínio Holtz. 

Os portões do estádio foram 
abertos às 9h30. Para concorrer, 
os inscritos deveriam depositar 
sua ficha em uma das quatro 
urnas disponibilizadas, divididas 
em diferentes cores de acordo 
com padrão estabelecido pela 
CDHU. Os idosos receberam 
senhas brancas, os solteiros, 
amarelas, as famílias com renda 
de um a dois salários mínimos 
senhas azuis e, por fim, as ver-
des para famílias com renda de 
dois a 10 salários mínimos. 

Antes do sorteio, os participan-
tes foram informados sobre os 
critérios exigidos para concor-
rer. De acordo com eles, ficarão 
impedidos de receber o benefí-
cio os sorteados que já tenham 
sido contemplados por algum 
programa habitacional do gover-
no, que já possuam residência 
própria, mesmo que não em seu 
nome e aqueles que tiverem al-
gum impedimento jurídico. 

Ezenildo Vieira Lima, 74, con-
seguiu comprar sua casa própria 
depois de fazer a inscrição para 
o programa e decidiu assinar 
um termo de desistência. “Estou 
querendo dar um exemplo para 
quem estiver na mesma situa-
ção fazer a mesma coisa. Não 
ser egoísta. Eu já tenho minha 
casa, graças a Deus. Desejo 
boa sorte a todos que estão con-

correndo a casa”, contou.
O início do sorteio deu-se às 

11h. Além dos titulares, foi feita 
também a seleção dos suplen-
tes, aquele que assume o bene-
fício em caso de situação irregu-
lar de algum dos contemplados.

Antonieta da Silva conta que 
concorreu em todos os sorteios 
já feitos no município. Desta vez, 
porém, a senhora de 68 anos 
conseguiu ser contemplada. “Eu 
pedi para Deus, vim e Ele teve 
misericórdia. Eu morava de fa-
vor no fundo de uma casa. Ago-
ra é só a felicidade de ter meu 
cantinho”, relata emocionada. 

Emocionado, o prefeito de 
Itararé esteve no evento junto 
a deputados federais. “Estou 
muito feliz em participar deste 
momento. Deus me conceda a 
graça de realizar outros como 
este na cidade. Não sei se vou 
conseguir tão já, mas uma das 
metas de nossa gestão é termos 
o maior programa de moradia 
popular da história de Itararé”, 
destacou.

“Estamos trabalhando incan-

savelmente em prol de nossos 
objetivos, afinal, aqui o trabalho 
não para”, completou.

As famílias sorteadas serão 
convocadas para a habilitação. 
Na ocasião, deverão comprovar 
que possuem os requisitos para 
participar do programa habita-
cional previstos no edital.   

A lista oficial com nome de to-
dos os sorteados será divulgada 
pela CDHU no dia 12 de março.

De acordo com o presidente 
da CDHU, Nédio Rosselli, as 
casas serão entregues em duas 
datas. “A primeira fase termina 
no final de maio, devemos en-
tregar no começo de junho. E 
as casas restantes devem ficar 
para o mês de novembro. A pri-
meira fase tem 106 moradias. 
As demais ficam para o final do 
ano”, explicou.

Em caso de denúncia, o ci-
dadão poderá formalizar sua 
reivindicação na Coordenadoria 
de Habitação de Itararé, no tele-
fone (15) 3531-4051, a ouvido-
ria da Prefeitura, pelo link bit.ly/
2FboDDu ou no site da CDHU.

Prefeitura de Itararé (SP) e CDHU 
sorteiam 262 casas populares
Famílias beneficiadas 
com o programa ‘Morar 
bem, Viver melhor’ terão 
prazo de 25 anos para 
financiamento

As inscrições para o sorteio 
foram realizadas em  2017. Ao 
todo, 2.500 famílias se cadas-
traram. Das 262 moradias, 159 
foram destinadas à população 
geral inscrita. As demais serão 
divididas entre pessoas que vi-
vem em áreas de risco, pesso-
as com deficiência, idosos, po-
liciais, agentes penitenciários e 
indivíduos sozinhos. Estas pos-
suem o direito adquirido por lei, 
como consta no edital do progra-
ma, de concorrer duas vezes.

As casas terão entre dois e 
três dormitórios, de 43,5 m² e 
55,49 m² de área construída, 
sala, cozinha e banheiro. O pra-
zo de financiamento será de até 
25 anos e as prestações rece-
berão subsídio do governo do 
Estado, sendo calculadas con-
forme a renda familiar. 

O residencial contará com in-
fraestrutura completa, pavimen-
tação, paisagismo, redes de 
água, esgoto e elétrica, sistema 
de drenagem e iluminação pú-
blica. O investimento na obra é 
de R$ 30,6 milhões.


