
 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA N º 01 DE 23 DE JUNHO DE 2020  
 
 

Unidade Responsável:  Secretaria de Assistência Social e Educação 
Profissionalizante  

 
Dispõe sobre regras de condutas a serem seguidas 
pela equipe de trabalho da Casa da Criança – 
Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 
Adolescentes – Casa-lar do Município de Andirá, PR. 

 
 

A Secretária de Assistência Social e Educação Profissionalizante, no uso das 

atribuições que lhe conferem o inciso II, do art. 72 da Lei Orgânica do Município de 

Andirá e, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização das regras de conduta 

na Casa da Criança – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes – Casa-lar, a fim de que todos os servidores desempenhem da melhor 

forma suas funções e deveres; 

CONSIDERANDO a solicitação do Ministério Público, por meio do ofício 

nº. 1457/2019 enviado a Casa da Criança – Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes – Casa-lar; 

CONSIDERANDO a reunião conjunta do Conselho Municipal de 

Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) de Andirá, realizada em 18 de junho de 2020; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º.  Estabelecer, por meio desta Instrução Normativa, as regras 

mínimas e gerais para os procedimentos e cuidados a serem adotados pelos 

servidores da Casa da Criança – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças 

e Adolescentes – Casa-lar do Município de Andirá, PR. 



 
Parágrafo único . Indícios de desobediência às determinações da 

presente Instrução Normativa poderão resultar na instauração de Sindicância 

Administrativa e/ou Processo Administrativo Disciplinar em face do servidor. 

Art. 2º.  Os servidores lotados na Casa da Criança deverão guardar sigilo 

absoluto em relação aos fatos e rotinas, especialmente quanto à intimidade, bem 

como toda a história e vivências das crianças e adolescentes acolhidos, 

principalmente quanto aos fatos pertencentes às situações de violações de direitos. 

Nada daquilo que acontece dentro da Casa da Criança poderá ser objeto de 

comentários externos, visando preservar de forma ética o espaço institucional.  

Parágrafo único . Servidores que prestam serviços temporariamente na 

Casa da Criança, de forma extraordinária, devem respeitar as mesmas regras de 

sigilo contidas no caput desde Artigo.  

Art. 3º.  A cuidadora, a agente de serviços, o motorista e o vigia 

patrimonial somente estão autorizados a relatar os fatos à equipe técnica da Casa 

da Criança e ao superior hierárquico (que no momento está designado a chefe de 

divisão), sendo que esta, na sequência hierárquica, deve se reportar à Secretária 

Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante.  

 Parágrafo único . O relato de fatos a outras pessoas fora do rol do caput 

deste Artigo somente está autorizado com orientação expressa do superior 

hierárquico, determinação do Juiz, da Autoridade Policial ou do membro do 

Ministério Público. 

Art. 4º.  Havendo suspeita ou notícia de fato de violação de direitos, 

independentemente do tipo de violação, inclusive violência, em relação a quaisquer 

das crianças e adolescentes acolhidos e/ou servidor, tal fato deve ser noticiado 

imediatamente ao superior hierárquico, o qual deverá adotar as providências 

cabíveis e legais pertinentes a cada situação, inclusive a comunicação dos fatos ao 

Conselho Tutelar e ao Ministério Público. 

§ 1º. Quando o autor da violência for à criança ou o adolescente acolhido 

e a vítima for o servidor público lotado na Casa da Criança, deve haver imediata 

comunicação ao superior hierárquico, a fim de que este tome as providências legais 

cabíveis.  



 
§ 2º. Quando da violência ou ameaça resultarem ou possam resultar em 

lesão corporal ou risco à vida, o servidor deve chamar, imediatamente, o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Militar e comunicar ao Conselho 

Tutelar. 

Art. 5º.  O dever do agente de serviços na Casa da Criança é desenvolver 

atividades no cotidiano, referente à higiene do local e vestuário, auxílio na 

preparação de alimentos, organização e manutenção do espaço e demais atividades 

necessárias ao apoio às cuidadoras, seguindo o protocolo de regras e sigilo 

estabelecidos pela equipe técnica e chefe de divisão. 

Parágrafo único . Sempre que a cuidadora necessitar de auxílio, a agente 

de serviços deverá atender com prontidão ao chamado. 

Art.  6º. É obrigatória a participação dos servidores nas reuniões de 

trabalho convocadas pela equipe técnica e chefe de divisão da Casa da Criança. 

Art. 7º.  Toda a equipe e outros atuantes no local devem comunicar-se, 

portar-se e vestir-se de maneira regrada, pois trata-se de um espaço pedagógico e 

todos são referência e modelos de conduta para os acolhidos.  

§1º. Com relação à comunicação é proibido: 

• o uso de palavras de baixo calão; 

• apelidos;  

• ameaças verbais e/ou qualquer outra forma de ameaça; 

• combinados que não favoreçam o coletivo das crianças e 

adolescentes acolhidos e as regras estabelecidas; 

• a confecção de mídia (imagem, áudio e vídeo) sem prévia 

autorização do superior hierárquico; 

• a confecção de mídia (imagem, áudio e vídeo) e publicação em 

redes sociais sobre as crianças e adolescentes acolhidos e/ou 

qualquer situação relativa à Casa da Criança;  

• o uso do aparelho de celular no ambiente de trabalho. Caso seja 

necessário, deve ser para uso restrito de assunto do trabalho e/ou 

para situações urgentes e pontuais; 



 
• programação de TV que não esteja de acordo com a faixa etária. 

Não é permitido também que as crianças e adolescentes acolhidos 

tenham acesso ao controle da TV. As músicas não devem conter 

teor sexualizados e vocabulários que vão contra o regramento da 

Casa da Criança.  

 §2º. Com relação a vestuário é proibido: 

• o uso de roupas transparentes, decotadas, insinuantes e 

sexualizadas; 

• o uso de vestidos, saias e bermudas acima da altura do joelho; 

• camisetas ou blusas que deixem à mostra a região do ventre ou 

umbigo; 

• qualquer outra vestimenta ou acessório que atrapalhe o 

desempenho da função. 

§3º. Com relação aos pertences pessoais é proibido: 

• trazer objetos pessoais para uso das crianças e adolescentes 

acolhidos, tais como celular, tablet, computador, videogame, jogos 

e outros. 

§4º. Com relação à alimentação é proibido: 

• oferecer qualquer tipo de alimento que esteja fora do cardápio 

nutricional, exceto quando houver datas comemorativas e doações, 

devendo ser avaliados pela chefe de divisão da Casa da Criança 

os seus respectivos repasses. 

Art. 8º.  O servidor lotado na Casa da Criança deve manter um trato 

amigável com todos os acolhidos, criando uma atmosfera de acolhimento e respeito, 

evitando discussões acaloradas, sendo proibida qualquer espécie de xingamento ou 

palavra de baixo calão.  

§1º. Sempre que o servidor se sentir desrespeitado por alguma criança ou 

adolescente acolhido, deve evitar discussões, apenas lhe sendo permitido orientar 

que ele está tendo uma atitude incorreta e que a conduta ofendeu a esfera pessoal 

do servidor. 



 
§2º. Persistindo a situação, o servidor deve comunicar ao superior 

hierárquico e à equipe técnica, a fim de que seja ofertada atenção especial à criança 

e ou adolescente acolhido, no sentido de orientá-lo da situação inadequada que 

causou.  

§3º. Se o episódio causado pela criança ou adolescente acolhido 

configurar infração penal, o servidor pode confeccionar um Boletim de Ocorrência. 

Art. 9º.  É proibido ao servidor lotado na Casa da Criança negligenciar o 

trabalho, tais como: descumprimento da rotina e das atividades pertencentes ao seu 

setor e das orientações da equipe técnica; cochilar ou dormir durante o expediente, 

ainda que em plantão noturno, devendo zelar pelas crianças e adolescentes 

acolhidos em dedicação total no período em que estiver responsável; qualquer 

prática de compra e venda entre os servidores e/ou crianças e adolescentes 

acolhidos; atender questões pessoais no ambiente de trabalho, salvo situações de 

extrema necessidade ou urgência. 

Art. 10.  O superior hierárquico ou membro da equipe técnica que verificar 

algum desvio às regras estipuladas na presente Instrução Normativa tem o dever de 

comunicar a infração à Secretária Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante, para que esta encaminhe para providências cabíveis a cada 

situação e responsabilidade funcional.  

Art. 11.  As regras de conduta aqui listadas não esgotam o dever funcional 

da equipe da Casa da Criança e de outros dispositivos, visto que possuem a 

obrigação de zelar pelo local e pela integridade biopsicossocial das crianças e 

adolescentes acolhidos, visando a um espaço pedagógico, respeitoso e da 

convivência garantidora de direitos e deveres, sobretudo, na lógica do cuidado 

integral, com vistas à autonomia e emancipação. 

Art. 12.  As funções/os deveres de toda a equipe da Casa da Criança 

estão descritos no ANEXO I desta Instrução Normativa, sendo que podem ser 

aprimorados em decorrência das especificidades do fluxo. 

Art. 13. A Rotina específica das regras de condutas aqui descritas será 

objeto de documento específico elaborado pela chefe de divisão, com apoio da 

equipe técnica. 



 
Parágrafo único. A Rotina específica de que trata o caput deste Artigo 

será elaborada de acordo com a demanda da Casa da Criança e deverá ser de 

conhecimento da Secretária Municipal de Assistência Social e Educação 

Profissionalizante.  

Art. 14.  Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão resolvidos 

pelo superior hierárquico, que deverá se apoiar nas orientações técnicas e legais. 

Em caso de dúvidas, ele deverá solicitar apoio da Secretária Municipal de 

Assistência Social e Educação Profissionalizante e dos profissionais de acordo com 

a necessidade apresentada. 

Art. 15.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Andirá, Paraná, 23 de junho de 2020. 

 

  
MARIA LUIZA COLLETI PODANOSQUI 

Secretária Municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 23 DE JUNHO DE 2020 

 
ANEXO I 

  
 
1- Funções e deveres  
 
1.1- CHEFE DE DIVISÃO 

a) Elaborar e manter atualizada a rotina de atividades da Casa da Criança com apoio 

da equipe técnica; 

b) Agendar e acompanhar a criança e adolescente acolhido nas consultas e exames 

de saúde e vacinação;  

c) Participar das reuniões escolares e outros serviços quando solicitado; 

d) Elaborar e manter atualizados a planilha de medicamentos e o cronograma de 

atividades das crianças e adolescentes acolhidos (ida ao médico e 

exame/atendimento com psicólogo, nutricionista, pedagogos e outros), com apoio da 

equipe técnica; 

e) Fazer lista e controle de materiais de consumo, materiais escolares para as 

crianças e adolescentes acolhidos; calçados e vestuário, de acordo com a faixa 

etária e higiene; 

f) Ficar atenta, acompanhar as crianças e adolescentes acolhidos no cumprimento 

do cronograma de suas atividades; 

g) Estabelecer relação afetiva e personalizada com cada criança e adolescente 

acolhido; 

h) Supervisionar e propiciar os cuidados básicos com a alimentação, higiene, 

educação e saúde das crianças e adolescentes acolhidos; 

i) Supervisionar e propiciar a execução da rotina e do espaço da Casa da Criança; 

j) Realizar a organização do ambiente da Casa da Criança; 

k) Realizar controle de estoques (entrada e saída) de alimentos e materiais de 

limpeza, higiene;  

l) Supervisionar o cumprimento de regras da Casa da Criança; 

m) Zelar pela limpeza e organização da Casa da Criança; 



 
n) Zelar pelos cuidados gerais do veículo público (abastecimento, limpeza e 

manutenção como troca de óleo, alinhamento e balanceamento, calibragem, 

reposição de combustível, água) e utilizar dispositivos de segurança, de acordo com 

a faixa etária (bebê conforto, cadeirinha e assento); 

o) Buscar e levar as crianças e adolescentes acolhidos para seus compromissos, na 

impossibilidade de o motorista da Casa da Criança fazê-lo; 

p) Avaliar e encaminhar ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) as 

doações da comunidade e roupas e sapatos das crianças e adolescentes acolhidos 

que não serão úteis na Casa da Criança; 

q) Informar imediatamente sobre a ausência de algum servidor na Casa da Criança e 

à Secretaria de Assistência Social e Educação Profissionalizante, para substituição 

imediata, para que as crianças e adolescentes acolhidos não tenham nenhum tipo 

de prejuízo, nem sobrecarga dos demais servidores; 

r) Preencher a ficha de saúde das crianças e adolescentes acolhidos, elaborada pela 

equipe técnica da Casa da Criança; 

s) Fazer parte das reuniões de equipe técnica e equipe funcional da Casa da 

Criança. 

 
1.2 - ASSISTENTE SOCIAL  
 

a) 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 Plano 

Individual de Atendimento (PIA); 

b) Fornecer relatórios com parecer técnico ao Juiz da Infância e Juventude, quando 

solicitado; 

c) Encaminhar as crianças e adolescentes acolhidos aos serviços e programas da 

rede intersetorial, para que viabilize o direito ao convívio social e comunitário; 

d) Proporcionar, juntamente com o psicólogo e chefe de divisão da Casa da Criança, 

reuniões e demais orientações à equipe de servidores; 

e) Realizar planejamento com outros atores da rede de serviços e do Sistema de 

Garantia de Direitos (SGD), através de discussões e encaminhamentos sobre as 



 
intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e/ou adolescentes 

acolhidos e suas famílias;  

f) Elaborar e participar da implantação de projetos diversos, estudos e discussões a 

respeito do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da Casa da Criança; 

g) Elaborar, encaminhar e discutir com autoridade judiciária, Ministério Público e 

serviço social do Judiciário através de relatórios semestrais e audiências 

concentradas sobre a situação de cada criança e adolescente acolhido, 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; 

h) Preparar a criança e/ou adolescente acolhido para o desligamento em parceria 

com a cuidadora de referência; 

i) Mediar, em parceria com a cuidadora 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; 

j) Providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que 

não os possuírem; 

k) Realizar acompanhamento psicossocial das crianças e adolescentes acolhidos 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 em grupos, entrevistas estruturadas; 

l) Acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido pelas cuidadoras e suas auxiliares, 

com vistas à efetivação das legislações e políticas públicas pertinentes; 

m) Viabilizar o convívio comunitário das crianças e adolescentes acolhidos, bem 

como utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local; 

n) Promover interlocução com a rede de serviços de saúde, educação, esporte, 

cultura e lazer, a fim de acompanhar e encaminhar as crianças e adolescentes para 

estes, quando necessário; 

o) Fornecer relatório circunstanciado às coordenações e equipes técnicas dos 

equipamentos que ofertam os serviços da Rede do Sistema Único da Assistência 



 
Social (REDE SUAS) para os quais forem encaminhadas as crianças e adolescentes 

que estavam acolhidos e suas famílias após o desligamento; 

p) Implementar o acompanhamento pós-desligamento das crianças e adolescentes 

acolhidos e suas famílias durante 06 (seis) meses, realizando encontros e/ou visitas 

domiciliares semanal ou quinzenalmente com registros comprobatórios destes; 

q) Auxiliar a chefe de divisão da Casa da Criança na orientação e avaliação de 

propostas destinadas à mesma; 

r) Articular espaços de discussão dos casos com os demais profissionais da rede 

(CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CAPS, NASF); 

s) Implementar, junto com o psicólogo, ações que visem à inserção dos 

adolescentes acolhidos em cursos de qualificação para o mercado de trabalho; 

t) Colaborar com a efetivação de um trabalho institucional interdisciplinar, dialógico e 

democrático; 

u) Organizar, convocar e coordenar reuniões de orientação e planejamento com a 

equipe de trabalho. 

 

1.3- PSICÓLOGO  

a) Organizar informações das crianças e/ou adolescentes acolhidos e suas 

respectivas famílias, na forma de prontuário individual, a fim de avaliar as condições 

e vínculos sociais destes, implementando de forma contínua e interdisciplinar o 

Plano Individual de Atendimento (PIA); 

b) Fornecer relatórios com parecer técnico ao Juiz da Infância e Juventude, quando 

solicitado; 

c) Encaminhar as crianças e adolescentes acolhidos aos serviços e programas da 

rede intersetorial para que viabilize o direito ao convívio social e comunitário; 

d) Proporcionar, juntamente com o assistente social e chefe de divisão da Casa da 

Criança, reuniões e demais orientações à equipe de servidores; 

e) Realizar planejamento com outros atores da rede de serviços e do Sistema de 

Garantia de Direito (SGD), através de discussões e encaminhamentos sobre as 

intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e/ou adolescentes 

acolhidos e suas famílias; 



 
f) Elaborar e participar da implantação de projetos diversos, estudos e discussões a 

respeito do Regimento Interno e do Projeto Político Pedagógico da Casa da Criança; 

g) Elaborar, encaminhar e discutir com autoridade judiciária, Ministério Público e 

serviço social do Judiciário através de relatórios semestrais e audiências 

concentradas sobre a situação de cada criança e adolescente acolhido 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; 

h) Preparar a criança e/ou adolescente acolhido para o desligamento em parceria 

com a cuidadora de referência; 

i) Mediar, em parceria com a cuidadora 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; 

j) Avaliar e encaminhar crianças e adolescentes acolhidos que necessitem de 

acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico no Sistema Único de Saúde; 

k) Realizar acompanhamento psicossocial das crianças e adolescentes acolhidos 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 em grupos, entrevistas estruturadas; 

l) Acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido pelas cuidadoras e suas auxiliares, 

com vistas à efetivação das legislações e políticas públicas pertinentes; 

m) Viabilizar o convívio comunitário das crianças e adolescentes acolhidos, bem 

como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local; 

n) Promover interlocução com a rede de serviços de saúde, educação, esporte, 

cultura e lazer, a fim de acompanhar e encaminhar as crianças e adolescentes 

acolhidos para estes quando necessário; 

o) Fornecer relatório circunstanciado às coordenações e equipes técnicas dos 

equipamentos que ofertam os serviços da Rede do Sistema Único da Assistência 

Social (REDE SUAS) para os quais forem encaminhadas as crianças e adolescentes 

e suas famílias após o desligamento; 



 
p) Implementar o acompanhamento pós-desligamento das crianças e adolescentes e 

suas famílias durante 06 (seis) meses, realizando encontros e/ou visitas domiciliares 

semanal ou quinzenalmente com registros comprobatórios destes; 

q) Auxiliar a chefe de divisão da Casa da Criança na orientação e avaliação de 

propostas destinadas à mesma; 

r) Articular espaços de discussão dos casos com os demais profissionais da rede 

(CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR, CAPS, NASF); 

s) Implementar, junto com a assistente social, ações que visem à inserção dos 

adolescentes acolhidos em cursos de qualificação para o mercado de trabalho; 

t) Colaborar com a efetivação de um trabalho institucional interdisciplinar, dialógico e 

democrático; 

u) Organizar, convocar e coordenar reuniões de orientação e planejamento com a 

equipe de trabalho. 

 Obs:  O Serviço do Psicólogo na Casa da Criança é de atuação social, e tem como 

funções principais o acolhimento, o acompanhamento, a orientação e a informação 

como formas de contribuir para o crescimento individual e coletivo das crianças e 

adolescentes acolhidos e seus respectivos familiares, a ressignificação da história 

traumática das crianças/adolescentes. Devendo, para tanto, serem encaminhados 

para o psicólogo clínico do Sistema Único de Saúde (SUS) os casos que 

demandarem psicoterapia. 

 

1.4- CUIDADORA  

a) Na ausência de servidor ou excesso de atividades, deve auxiliar nas atividades de 

manutenção da higiene local, em atenção à sujidade imediata (varredura, lavar 

louças, trocar roupa de cama, passar pano); 

b) Na ausência de servidor ou excesso de atividades, deve auxiliar na preparação de 

alimentos (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar); 

c) Auxiliar ou orientar as crianças acolhidas no processo de vestir roupas; 

d) Orientar os adolescentes acolhidos a vestirem-se adequadamente; 



 
e) Educar e orientar as crianças e adolescentes acolhidos a manterem suas coisas 

devidamente guardadas após o uso (brinquedos, maquiagem, roupas, material 

escolar); 

f) Orientar e acompanhar que cada criança e adolescente acolhido se higienize 

(banho) ao menos uma vez ao dia, e sempre que perceber a necessidade; 

g) Ensinar às crianças e aos adolescentes a maneira correta de higienização, de 

comer, de escovar os dentes, pentear os cabelos etc.; 

h) Exigir das crianças e adolescentes acolhidos que vistam uniforme para ir à escola; 

i) Pedir e orientar as crianças e adolescentes acolhidos que façam as tarefas 

determinadas pelo professor a serem realizadas em casa, bem como perguntar 

sobre o período de provas e orientar que estudem previamente; 

j) Comunicar ao superior hierárquico e à equipe técnica (assistente social e 

psicólogo) sobre o comportamento das crianças e adolescentes acolhidos, tais como 

indícios de depressão, desobediência, dificuldade no relacionamento interpessoal, 

problemas de saúde e relatos eventuais de fatos contados pelos mesmos sobre 

acontecimentos ocorridos fora da Casa da Criança; 

k) Zelar para que as crianças e adolescentes acolhidos consumam seus 

medicamentos no horário determinado pelo médico e, em caso de recusa da criança 

e do adolescente acolhido, informar ao superior hierárquico, para que este decida as 

providências a serem adotadas; 

l) Verificar, rotineiramente, crianças em idade de fralda ou em transição da fralda, a 

fim de que sejam higienizadas adequadamente; 

m) Dar banho nas crianças e bebês, verificando se há correntes de vento no local, 

durante e imediatamente após o banho, evitando causas de resfriado; 

n) Ao final do banho dos bebês, deve lavar a banheira do banho com sabão, 

evitando sujidade e contaminação; 

o) Em relação aos bebês, dobrar a atenção, verificando rotineiramente se o bebê 

está dormindo em posição adequada, a fim de evitar sufocamento e engasgamento 

por refluxo; 

p) Alimentar os bebês conforme a orientação médica, na frequência orientada, 

conforme os alimentos estipulados; 



 
q) Verificar se a criança ou bebê está em estado de saúde perfeito e, em caso de 

queixas ou de indícios de alguma enfermidade, informar imediatamente o superior 

hierárquico para as devidas providências, especialmente o encaminhamento ao 

médico; 

r) Na troca de fraldas, deve adotar os procedimentos padrões de higienização, como 

utilização de lenço umedecido, pomada preventiva de assaduras, dentre outros 

produtos necessários; 

s) Desempenhar demais cuidados conforme venha a ser requisitado pelos 

profissionais de saúde e equipe técnica.  

 
1.5- AGENTE DE SERVIÇOS 
 
a) Varrer diariamente a casa, interna e externamente; 

b) Lavar as vestimentas das crianças e adolescentes acolhidos, as roupas de cama, 

mesa e banho, panos de chão, tapetes e cortinas; 

c) Manter a cozinha sempre limpa, zelando para que as louças sejam limpas 

diariamente e não faltem copos, talheres e pratos limpos para as crianças e 

adolescentes acolhidos; 

d) Fazer a higienização adequada dos armários, geladeiras e demais móveis, 

retirando a poeira e gordura ao menos uma vez por semana; 

e) Fazer a higienização adequada das cortinas e sofás; 

f) Passar as roupas das crianças e dos adolescentes acolhidos antes de guardar no 

armário, oportunidade em que zelará pela correta arrumação das roupas no interior 

do móvel; 

g) Zelar para que nenhuma criança ou adolescente acolhido fique sem poder utilizar 

o uniforme escolar, dando especial atenção a esta vestimenta; 

h) Lavar e limpar: janelas, vidros e portas, piso e calçada; 

i) A higienização dos banheiros deve contemplar o chão, vaso sanitário, paredes, 

boxe, armário, pia e espelho;  

j) Fazer a higienização dos cantos das paredes e teto de todos os cômodos, a fim de 

retirar teias de aranha e traças; 

k) Esvaziar as lixeiras diariamente, zelando-se por lavá-las quando houver mau odor; 



 
l) Os lixos devem ser postos na lixeira externa da Casa da Criança nos dias em que 

a coleta de lixo for realizada pelo SAMAE; 

Obs: À agente de serviços compete os mesmos deveres da cuidadora, quando 

designada excepcionalmente, em virtude da falta de cuidadora e com fundamento na 

continuidade do serviço público. Sempre que a cuidadora necessitar de auxílio, a 

agente de serviços deverá atender com prontidão ao chamado. 

 

1.6- MOTORISTA 

a) Conduzir em veículo municipal as crianças e adolescentes acolhidos para suas 

atividades escolares, atendimento médico, psicológico, atividades culturais e de 

lazer e outros, de acordo com o cronograma e as orientações fornecidos pela chefe 

de divisão da Casa da Criança; 

b) Em casos de crianças pequenas, de 0 a 5 anos, uma cuidadora e/ou responsável 

da Casa da Criança deverá acompanhá-las; 

c) Em caso da condução em escola de crianças maiores de 5 anos, o motorista 

deverá auxiliá-las para entrar no veículo e na colocação de cinto de segurança e 

acompanhá-las até o portão de entrada, certificando-se de que entraram na escola. 

Na hora do retorno, deverá aguardá-las no portão e auxiliá-las para entrar no 

veículo, colocar o cinto de segurança e certificar-se de que entraram na Casa da 

Criança; 

d) Em caso da condução em escola de adolescente, o motorista deverá exigir que 

coloque o cinto de segurança e certificar-se de que o mesmo entrou na escola. Na 

hora do retorno, deverá proceder na mesma forma, certificando-se de que entrou na 

Casa da Criança; 

e) Em caso da condução em atendimento técnico de crianças, a cuidadora e ou 

responsável deverá acompanhá-la; 

f) Em casos de indisciplina, o motorista poderá chamar-lhes atenção para que se 

comportem; se não adiantar, deverá comunicar a chefe de divisão da Casa da 

Criança para as condutas cabíveis; 

g) Zelar pelos cuidados gerais do veículo público (abastecimento, limpeza e 

manutenção como troca de óleo, alinhamento e balanceamento, calibragem, 



 
reposição de combustível, água) e utilizar dispositivos de segurança, de acordo com 

a faixa etária (bebê conforto, cadeirinha e assento); 

Obs. Em qualquer incidente ocorrido com as crianças e adolescentes acolhidos 

enquanto estiverem sendo transportados, será apurada, nos termos da lei, a 

responsabilidade do condutor e dos servidores envolvidos. 

 

1.7- VIGIAS PATRIMONIAIS  

a) Fazer ronda no período noturno da Casa da Criança (parte externa da casa e entorno); 

b) Observar o movimento de pessoas e carros no entorno da Casa da Criança; 

c) Fazer o controle do acesso de pessoas na Casa da Criança, que devem estar autorizadas 

por superiores; 

d) Fazer registro/diário das ocorrências na escala de trabalho; 

e) Acionar policiais e SAMU, sempre que necessário; 

f) Fica restrito o acesso na parte interna da Casa da Criança, exceto quando houver a 

necessidade de suporte em caso de emergências à cuidadora do período noturno;  

g) Manter-se acordados e atento às movimentações no exercício de suas funções. 

 


