DECRETO EXECUTIVO Nº 013/2004

22 de março de 2004

“HOMOLOGA O REGIMENTO INTERNO DA CASA DE PASSAGEM
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS”.

JESUR JOSÉ CASSOL, Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis,
nos usos de suas atribuições previstas legais e,

DECRETA
Art. 1º. Fica homologado o Regimento Interno da CASA DE PASSAGEM
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, entidade pública, sem fins
lucrativos, de natureza assistencial, filantrópica e social, com sede na MT-235, Km 11,
zona rural deste Município de Campo Novo do Parecis/MT.
Art. 2º. A Casa de Passagem Municipal tem como objetivo abrigar e atender
temporariamente pessoas que se encontram em situação de mendicância, necessitados, e
migrantes em trânsito, através de ações eficientes, resgatando sua auto-estima,
readquirindo a sua cidadania, bem como reintegra-lo à sociedade e a família.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 22 dias do
mês de março de 2004.

JESUR JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal
Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado por
afixação no lugar de costume, data supra.

CEZAR ANDRADE MARQUES DE AZEVEDO
Secretário Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
REGIMENTO INTERNO DA CASA DE PASSAGEM

Capítulo I
DO REGIMENTO INTERNO
Art. 1°. O Regimento Interno tem por objetivo disciplinar o funcionamento
da CASA DE PASSAGEM do Município de Campo Novo do Parecis.
Capítulo II
DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE E DOS OBJETIVOS.
Art. 2º. A CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS, é uma entidade pública, sem fins lucrativos, de natureza assistencial,
filantrópica e social, com sede na MT-235, Km 11, zona rural deste Município de Campo
Novo do Parecis/MT.
Art. 3º. A Casa de Passagem Municipal tem como objetivo abrigar e atender
temporariamente pessoas que se encontram em situação de mendicância, necessitados, e
migrantes em trânsito, através de ações eficientes, resgatando sua auto-estima,
readquirindo a sua cidadania, bem como reintegra-lo à sociedade e a família.
Art. 4º. A Casa de Passagem Municipal reger-se-á por este regimento e
vigorará por prazo indeterminado.
Art. 5º. A natureza específica da Casa de Passagem é um regime de abrigo,
com atendimento ininterrupto.
Capítulo II
DAS ROTINAS
Art. 6º. Com o objetivo de possibilitar o bom andamento de suas atividades,
a Casa de Passagem obedecerá estritamente as seguintes rotinas:
I – Triagem: ao chegar na Casa de Passagem o usuário passa por uma
triagem, através da confecção de uma ficha contendo todas as informações:
II – Asseio: através da disponibilização de banho e vestuário, quando
inexistente
III – Alimentação.
Capítulo III
DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
Art. 7ª. A Casa de Passagem Municipal disponibilizará os seguintes
serviços:
a) acolhimento;
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b) 3 refeições diárias (café da manhã, almoço e jantar);
c) roupas limpas para após o seu banho, quando não tiver bagagem;
d) acesso à obtenção de documentos pessoais;
e) reintegração familiar e social;
f) serviço de encaminhamento para o sistema SUS;
g) encaminhamentos diversos;
Parágrafo Único. A Casa de Passagem não é responsável pela manutenção
das condições físicas e clínicas dos assistidos.
Capítulo IV
DOS HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Art. 8º. Os assistidos poderão ser acolhidos das 8:00 às 16:00 horas de
segunda-feira à domingo.
Parágrafo Único. No período noturno, a Casa de Passagem somente
acolherá pessoas em caso extremamente relevante;
Art. 9º. As refeições serão realizadas nos seguintes horários:
a) café da manhã – das 7:00 às 8:00 horas
b) almoço – das 11:30 às 12:30 horas;
c) jantar – das 18:30 às 19:30 horas.
Capítulo V
DOS DIREITOS E DOS DEVERES DOS ASSISTIDOS
Art. 10. São direitos dos assistidos:
I - acolhimento na Casa de Passagem, nos termos deste regimento;
II – tratamento igualitário, respeitoso e com dignidade;
III - permanecer na Casa de Passagem por livre vontade;
IV – participar das atividades sociais e laborais da casa.
Art. 11. São deveres dos assistidos:
I - obedecer a todas as normas da instituição;
II – respeitar e obedecer aos funcionários da Casa de Passagem.
III - limpar e zelar pelo espaço físico e equipamentos da instituição;
IV - limpar e cuidar dos pertences que lhe é oferecido, bem como lavar suas
próprias roupas;
V - auxiliar na limpeza interna e externa;
VI – auxiliar nos serviços de cultivo e manutenção da horta;
VII - buscar serviço no mercado de trabalho;
VIII - respeitar os assistidos de outro sexo;
IX - respeitar seus companheiros dentro da Casa de Passagem;
X – ceder sua cama, quando solicitado pela instituição, para outro recém
chegado que apresentar problemas de saúde ou idoso, em caso de superlotação;
XI - colaborar com seus companheiros (as) que estiverem necessitando de
ajuda.
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Capítulo VI
DA PERMANÊNCIA NA CASA
Art. 12. O prazo de permanência na Casa de Passagem dependerá da
necessidade de cada caso, conforme avaliação da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação
Social.
Parágrafo Único. O assistido que foi desligado por indisciplina ou caso
similar, não terá oportunidade de retornar a Casa de Passagem.
Capítulo VII
DAS VEDAÇÕES
Art. 13. É vedado aos assistidos:
I - permanecer com trajes não apropriados e/ou sem camisa;
II - tomar bebidas alcoólicas, nem fazer uso de drogas;
III - fumar cigarro no interior da Casa de Passagem, salvo no pátio;
Art. 14. É vedado à Casa de Passagem Municipal:
a) acolher doentes mentais, relativa ou absolutamente incapazes;
b) acolher portadores de necessidade especiais severas;
c) acolher usuários dependentes de entorpecentes;
d) abrigar crianças e adolescentes.
Parágrafo Único. Havendo a necessidade de acolhimento de famílias com
mulheres, crianças ou adolescentes, a Secretaria de Trabalho e Ação Social convocará o
Conselho Tutelar para tomar as providências cabíveis;
Capítulo VIII
DA ADMINISTRAÇÃO
Art. 15. A Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social será responsável
pela administração, supervisão e execução das atividades da Casa de Passagem Municipal.
Capítulo IX
DA MANUTENÇÃO
Art. 18. A Casa de Passagem será mantida com recursos próprios do Poder
Executivo Municipal, através da Secretaria de Trabalho de Ação Social e doações de
pessoas físicas ou jurídicas.
Parágrafo Único. O Poder Executivo Municipal viabilizará parcerias
efetivas nas áreas de competência da Secretarias de Saúde, Educação e Cultura,
Agricultura, Pecuária, Indústria e Comércio, do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública
da Comarca, do Juizado de Menores da Comarca, dos Juízes da Comarca, das Polícias
Civil e Militar, do empresariado local, dos clubes de serviço, de voluntários e outros que
garantam as ações necessárias dos usuários da Casa de Passagem.
Capítulo X
DO PATRIMÔNIO
Art. 16. O patrimônio da Casa de Passagem é de propriedade do Município.
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Art. 17. É responsabilidade de seus funcionários e assistidos zelar pelo
patrimônio disponível, bem como, por sua manutenção;
Capítulo XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. A Casa de Passagem estará aberta à visitação e ao trabalho
voluntário.
Art. 19. Os casos omissos deste Regimento serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis/MT, aos 22 dias
do mês de março de 2004.

JESUR JOSÉ CASSOL
Prefeito Municipal

MARIA DE FÁTIMA HARMUCH KOHL
Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social
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