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LEI COMPLEMENTAR N.º 057/2022 
 
 

 
DE 25 DE ABRIL DE 2022. 
 
INSTITUI O PROGRAMA CASA LAR “DONA 
NELINHA”, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
COQUEIRAL, ESTADO DE MINAS GERAIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 
ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 
SEGUINTE LEI: 

 
 

Art. 1.° Fica instituído, no âmbito do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, 

o Programa Casa Lar “Dona Nelinha”, vinculado à Secretaria Municipal de Ação Social, 

destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes do Município de Coqueiral que se 

encontram em situação de risco social ou negligência, conforme disposto na Lei Federal 

8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto das Crianças e dos Adolescentes – ECA). 

 

Parágrafo único. O Programa Casa Lar “Dona Nelinha” será coordenado e executado 

pela Secretaria Municipal de Ação Social, ligado diretamente ao município, e em parceria ao 

Ministério Público de Minas Gerais, que estabelecerá os critérios de implantação e expansão. 

 

Art. 2.º O Programa Casa Lar “Dona Nelinha” tem como princípios:   

 

I. preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar;   

II. integração em família substituta, quando esgotados os recursos de 

manutenção na família natural ou extensa;   

III. atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

IV. desenvolvimento de atividades em regime de co-educação; 

V. não desmembramento de grupos de irmãos; 

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

e adolescentes abrigados; 

VII. participação na vida da comunidade local; 
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VIII. preparação gradativa para o desligamento; 

IX. participação de pessoas da comunidade no processo educativo. 

 

Art. 3.º O Programa Casa Lar “Dona Nelinha” possui as seguintes obrigações, entre 

outras: 

 

I. observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes; 

II. não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão 

de internação; 

III. oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos 

reduzidos; 

IV. preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao 

adolescente; 

V. diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos 

familiares; 

VI. comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre 

inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares; 

VII. oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 

higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal; 

VIII. oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos 

adolescentes atendidos; 

IX. oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos; 

X. propiciar escolarização e profissionalização; 

XI. propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer; 

XII. propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas 

crenças; 

XIII. proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

XIV. reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, 

dando ciência dos resultados à autoridade competente; 

XV. informar, periodicamente, o adolescente internado sobre sua situação 

processual; 

XVI. comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes 

portadores de moléstias infecto-contagiosas; 

XVII. fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes; 

XVIII. manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos; 
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XIX. providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles 

que não os tiverem; 

XX. manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do 

atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, 

endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus 

pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a 

individualização do atendimento. 

 

Art. 4.° A equipe técnica para atuação no Programa Casa Lar “Dona Nelinha”, para 

atendimento médio de até 10 (dez) crianças, de acordo com NOB-RH SUAS – Norma 

Operacional Básica- Recursos Humanos- Sistema Único de Assistência Social, conforme 

Resolução n.º 269, de 13 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional de Assistência Social- 

CNAS, será composta por no mínimo:  

 

I. 01 (um) Coordenador da Casa Lar; 

II. 04 (quatro) Cuidadores Sociais. 

 

Parágrafo único. As descrições e atribuições dos cargos relacionados no Art. 4.º são 

as constantes do Anexo II desta Lei. 

 

Art. 5.º O financiamento do Programa Casa Lar “Dona Nelinha” será através de 

recurso público municipal, estadual pactuados através do Piso Mineiro – convênio com 

Governo Estadual e federal. 

 

Art. 6.° Aplicam-se aos profissionais que atuam no Programa Casa Lar “Dona Nelinha” 

os deveres funcionais comuns aos servidores públicos municipais na forma disposta no 

Estatuto. 

 

Art. 7.º O Município de Coqueiral, por seu Poder Executivo, fica autorizado a promover 

contratação temporária, através de Processo Seletivo Simplificado, sob excepcional interesse 

público, de profissionais para composição do Programa Casa Lar “Dona Nelinha”.  

 

Art. 8.° Para o desenvolvimento das ações do Programa Casa Lar “Dona Nelinha” 

poderá o Município firmar convênios com instituições públicas de nível federal, estadual ou 

municipal, entidades privadas com recursos alocados no FIA – Fundo da Infância e 
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Adolescência do Município de Coqueiral e/ou e/ ou entidades privadas sem fins lucrativos e 

de caráter beneficente, desde que observado o que dispõe o inciso IX, artigo 37 da 

Constituição Federal.  

 

Art. 9.° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do 

orçamento do Município de Coqueiral. 

 

Art. 10. Para atender ao que dispõe no art. 4.º desta Lei ficam criados os 

cargos/vagas de provimento e respectivos padrões remuneratórios, constantes no Anexo I 

desta Lei. 

 

Art. 11. A presente Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação. 

 
 
Prefeitura do Município de Coqueiral, 25 de abril de 2022. 

 
 
 

ROSSANO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
 

Tabela de cargos/vagas de provimento e respectivos padrões remuneratórios – 
Programa Casa Lar “Dona Nelinha” 

 
 

Código Denominação do Cargo 
N.º de 
vagas 

Nível 
Recruta-
mento 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento 
(R$) 

CLDN01 Cuidador Social  04 I PSS 12/36 
horas 

1.230,00 

CLDN02 Coordenador da Casa Lar  01 II Amplo Dedicação 
exclusiva 

2.000,00 
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ANEXO II 
 

Descrições e atribuições dos cargos – Programa Casa Lar “Dona Nelinha” 
 
 

Nome do cargo Código  
Cuidador Social  CLDN01 
 
Objetivo: 
Atuar dentro de sua função no atendimento a crianças e adolescentes sob medida de 
proteção em Serviço de Acolhimento Institucional conforme preceitos estabelecidos nas 
“Orientações Técnicas: Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
 
Conhecimentos: 

 Ética Profissional. 
 Conhecimento da PNAS. 
 Conhecimento do Estatuto do ECA.  
 Conhecimento NOB SUAS.  
 Conhecimento da realidade do território.  
 Boa capacidade relacional de comunicação com jovens e adolescentes. 

 
Solução de problemas: 

 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para encontrar soluções;  

 Lida com situações diferentes que exigem pesquisa e escolha discriminada de 
soluções já conhecidas. 

 Recebe orientação de profissionais experientes na realização do trabalho. 
 
Requisitos  

 Jornada de trabalho: Escala de plantão 12/36 horas. 
 Escolaridade: Ensino Médio Completo. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

Atribuições do cargo: 
 Dialogar junto a Equipe Técnica sobre o cotidiano da unidade e propor quando 

necessário, novas ações;  
 Promover o acolhimento digno e afetivo das crianças e adolescentes que ingressam na 

rede, apropriando-se dos dados relevantes de sua história;  
 Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;  
 Organização do ambiente (espaço físico e proporcionar atividades adequadas ao grau 

de desenvolvimento de cada criança ou adolescente);  
 Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento 

da autoestima e construção da identidade;  



 

7 
 

 Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada 
criança e/ou adolescente, de modo a preservar sua história devida;  

 Oferecer informações à equipe técnica sobre o funcionamento do acolhimento e das 
crianças e adolescentes, através do registro dos fatos significativos do cotidiano, 
desenvolvimento das crianças e fatos relevantes em sua história 

 Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no 
cotidiano quando encaminhamentos realizados pela Equipe Técnica;  

 Acompanhar, sempre que necessário, a criança e o adolescente, nos aspectos 
referentes à sua circulação e inserção comunitária, bem como aspectos relacionados a 
seu desenvolvimento visando à crescente autonomia: hábitos de vida diários, 
socialização, aprendizagem, saúde, atividades de lazer, conservação e organização do 
espaço físico, roupas e objetos pessoais;  

 Solicitar a participação e apoio da Equipe Técnica sempre que se mostrar necessário e 
pertinente;  

 Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto 
orientado e supervisionado pela Equipe Técnica;  

 Elaborar oficinas e grupos frequentemente, com temas variados de acordo com a 
demanda apresentada na situação;  

 Elaborar relatos/relatórios de atividades quando solicitados pela coordenação;  
 Fazer o registro das atividades diárias do plantão no livro de comunicação;  
 Acompanhamento e desenvolvimento de atividades recreativas;  
 Auxiliar/administrar medicação aos acolhidos quando necessário;  
 Participar de reuniões com equipe técnica e coordenação bem como em programas de 

capacitação e educação continuada. 
 
 
Nome do cargo Código  
Coordenador da Casa Lar  CLDN02 
 
Objetivo: 
Gestão administrativa do programa de atendimento em regime de acolhimento institucional para 
crianças e adolescentes. 
 
Conhecimentos: 

 Experiência de atuação em programas, projetos, serviços e/ou benefícios 
socioassistenciais. 

 Conhecimento da PNAS. 
  Noções sobre direitos humanos e sociais.  
 Sensibilidade para as questões sociais.  
 Conhecimento da realidade do território.  
 Boa capacidade relacional de comunicação com jovens e adolescentes. 

 
Solução de problemas: 
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 Lida com situações que exigem pensamento analítico, interpretativo, avaliador e/ou 
construtivo, para encontrar soluções;  

  Seleciona métodos, técnicas e estratégias para solução de problemas relativamente 
complexos. 

 Lida com situações diferentes que exigem pesquisa e escolha discriminada de 
soluções já conhecidas. 

 Recebe orientação de profissionais experientes na realização do trabalho. 
 
Requisitos:  

 Livre nomeação do Prefeito; 
 Jornada de trabalho: dedicação exclusiva; 
 Escolaridade: Nível Superior Completo. 

 
Descrição detalhada das tarefas 

Atribuições do cargo:  
 Prestar atendimento a crianças e adolescentes em situação de abandono e risco 

social, encaminhados pelo Conselho Tutelar, Poder Judiciário e demais órgãos 
competentes; 

 Organizar e fiscalizar atividades de rotina, assessorar atividades e horários do abrigo;  
 Orientar e auxiliar na alimentação, higiene pessoal, bem como desenvolver atividades 

voltadas à preservação da limpeza e higiene do ambiente de convívio; 
 Acompanhar e orientar crianças e adolescentes em tarefas escolares;  
 Acompanhar as crianças, adolescentes em deslocamentos para atendimento nas 

áreas da saúde, lazer, educação e comparecimentos solicitados pelo Poder Judiciário;  
 Acompanhar e proporcionar atividades sócio educativas, recreativas, laborais, 

artísticas e culturais;  
 Auxiliares nas visitas às famílias e instituições;  
 Manter registros e ocorrências de pessoas atendidas;  
 Elaborar relatórios;  
 Efetuar controle de estoque de materiais;  
 Auxiliar nas atividades lúdico - educativas junto às crianças de casa de abrigo ou 

similares;  
 Auxiliar na escolha das refeições preparadas, de conformidade com as normas e 

procedimentos previamente definidos;  
 Zelar pelo bem-estar e segurança das pessoas sob sua responsabilidade;  
 Ter atento aos cuidados que o trabalhador requer, observando as necessidades físicas 

e emocionais dos acolhidos e orientar os serviços de organização e arrumação dos 
leitos, nestes incluídos os guarda-roupas, armários, sala de atividades lúdico - 
pedagógicas e despensa;  

 Recepcionar e acolher crianças, adolescentes recém-chegados ao abrigo e integrá-los 
ao grupo: preencher fichas de cadastro e livros de ocorrências;  

 Ministrar medicamentos de acordo com a prescrição médica;  
 Incentivar a participação e frequência de todos os atendidos nas atividades que estão 

sendo desenvolvidas;  
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 Denunciar à pessoa ou órgão competente qualquer suspeita de violência, maus tratos 
ou exploração contra criança, adolescente;  

 Ministrar atividades recreativas de acordo com grau de dificuldade que possa ser 
superado pelos participantes;  

 Incentivar, acompanhar e promover jogos, gincanas e demais atividades recreativas; 
 Manter-se atualizado em sua área de atuação e participar de cursos de capacitação 

oferecidos pela Administração;  
 Participar de eventos, reuniões e demais encontros de trabalho, sempre que 

convidado e convocado; 
 Manter sigilo profissional e os princípios da ética nos relacionamentos com as pessoas 

abrigadas; 
 Participar administrativamente de atividades de organização social e comunitária; 

executar outras atividades afins. 
 


