PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ:37.465.556/0001-63

PORTARIA INTERNA Nº 005/2019/SMAS/NMV-MT
Designa a Equipe Profissional, bem como
perfil e atribuições dos (as) trabalhadores
(as) que atuará na execução do Serviço
de Acolhimento na modalidade Família
Acolhedora para crianças e adolescentes
afastados do convívio familiar por meio de
medida protetiva conforme preconiza o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Art. 101), em função de abandono ou
afastados do convívio familiar pela
autoridade competente.
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 10° da Lei Municipal n.º 633 de 04 de
dezembro de 2013 e o Decreto nº 003 de 02 de janeiro de 2017.
Considerando a Lei nº8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e suas alterações;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social e a Lei Orgânica de
Assistência Social que organiza a matriz de funcionamento do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS, bem como as Normas Operacionais Básicas do SUAS e
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS que, dentre outros
aspectos, estabeleceu parâmetros nacionais para a composição das equipes que
devem atuar nos serviços de acolhimento;
Considerando a Resolução Conjunta nº01, de 18 de junho de 2009 do Conselho
Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA que aprova o documento Orientações Técnicas: Serviços
de Acolhimento para Crianças e Adolescentes.
Considerando a Lei Municipal 1007/2019 que institui o Serviço de Acolhimento para
crianças e adolescentes na modalidade Família Acolhedora no município de Nova
Monte Verde-MT;
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Resolve:
Art. 1° - Designar a servidora Maria Aparecida Ferreira de Farias, lotada na
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania no cargo de
Auxiliar de Cuidadora para desenvolver a função de Coordenação do Serviço de
Acolhimento para crianças e adolescentes na modalidade Família Acolhedora.
Parágrafo Único: Principais atividades desenvolvidas:
a)

Gestão e Supervisão do funcionamento do serviço;

b)

Organização

da

divulgação

do

serviço

e

mobilização

das

famílias

acolhedoras;
c)

Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos

desenvolvidos;
d)

Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas

famílias;
e)

Articulação com a rede de serviços;

f)

Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.

Art. 2° - Designar as servidoras Janete Aparecida Soares, Assistente Social e Bruna
Rodrigues dos Santos, Psicóloga, lotadas na Secretaria Municipal de Assistência
Social, Trabalho e Cidadania, para compor a Equipe Técnica de Referência do
Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes na modalidade Família
Acolhedora.
Parágrafo Único: Principais Atividades Desenvolvidas:
a)

Acolhida, avaliação, seleção, capacitação, acompanhamento, desligamento e

supervisão das famílias acolhedoras;
b)

Articulação com a rede de serviços e Sistema de Garantia de Direitos;

c)

Preparação e acompanhamento psicossocial das famílias de origem, com

vistas à reintegração familiar;
d)

Acompanhamento das crianças e adolescentes;

e)

Organização das informações de cada caso atendido, na forma de prontuário

individual;
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f)

Encaminhamento e discussão / planejamento conjunto com outros atores da

rede de serviços e do Sistema de Garantia de Direitos das intervenções necessárias
ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias;
g)

Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e

Ministério Público de relatórios, com frequência bimestral ou semestral, sobre a
situação de cada criança e adolescente apontando:
Possibilidades de reintegração familiar;
Necessidade de aplicação de novas medidas; ou,
Quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a
necessidade de encaminhamento para adoção.
Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Monte Verde-MT 12 de agosto de 2019.

NEURA GROCH CAMPOS
Secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania
Decreto 003/2017
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