Publicada no DOE de 24/10/2007

CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

PORTARIA NORMATIVA Nº

137 / 2007

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO
SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA-SP, no uso de sua
competência e,
CONSIDERANDO a necessidade de padronizar o registro de
ocorrências, de forma a propiciar ações corretivas e preventivas nas unidades de
atendimento da Fundação,
D E T E R M I N A:

Artigo 1º - Instituir o “LIVRO DE OCORRÊNCIAS”, para registro
sucinto do histórico do funcionamento das unidades de atendimento da Fundação
CASA-SP.
Artigo

2º

-

O

Livro

de

Ocorrências

deverá

conter,

respectivamente, na primeira e na última página, tipograficamente numeradas, os
termos de abertura e de encerramento, conforme modelo do Anexo.
§ 1º - As folhas deverão ser numeradas em ordem seqüencial,
devidamente rubricadas pelo Diretor da Unidade e, na impossibilidade, por seu
substituto legal, renovado anualmente independentemente de seu término.
§ 2º - O termo de abertura deverá conter o número do livro, o
número de folhas, o fim a que se destina, a identificação da unidade e do Diretor da
Unidade, a declaração de que todas as folhas estão rubricadas e o fecho, com data e
assinatura.
§ 3º - O termo de encerramento indicará o número de ordem, o
número de folhas, data de encerramento e assinatura do Diretor da Unidade ou de seu
substituto.
Artigo 3º - Fica terminantemente proibida a utilização do Livro de
Ocorrências sem o competente termo de abertura e de encerramento.
Artigo 4º - O Livro de Ocorrências será preenchido pelo
Coordenador de Equipe de plantão.
§ 1º - O registro dos atos será feito sem abreviação nem
algarismos, evitando-se uso de tabelas, erros, omissões, rasuras ou entrelinhas e,
caso ocorram, devem ser ressalvadas no final do termo, antes das assinaturas, de
forma legível.
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§ 2º - Os registros devem contemplar as seguintes informações:
I-

especificação da equipe responsável pelo plantão com nome,
cargo e identificação dos ausentes;

II-

indicação das atividades e respectivos responsáveis ou postos
de trabalho;

III- indicação do número de adolescentes encaminhados para
atividades

diárias,

os

respectivos

responsáveis

pelo

acompanhamento, destacando as exceções e motivos;
IV- indicação

do

nome

do

adolescente

e

responsável

pelo

acompanhamento nos encaminhamentos não rotineiros, como
audiência, consulta médica, eventos em geral, especificando
horário de saída e retorno;
V-

especificação dos horários e duração das atividades rotineiras,
como alimentação e banho;

VI- especificação de situações e normas pertinentes aos finais de
semana e visitas.
§ 3º - As assinaturas com os respectivos carimbos deverão ser
apostas logo após a lavratura do ato, não se admitindo espaços em branco.
Artigo 5º - O Livro de Ocorrências deverá ser examinado
diariamente pelo Diretor de Unidade, Encarregado de Área/Técnica, Encarregado de
Área/Administrativa e Encarregado de Área/Segurança, com registro de ciência dos
fatos anotados.
Parágrafo único: Os Encarregados darão ciência por escrito dos
fatos aos servidores sob sua subordinação e registrarão no livro breve resumo das
providências adotadas para cada caso, inclusive se foram elaborados os respectivos
Termos Circunstanciados, apondo suas assinaturas.
Artigo 6º - As ocorrências que necessitam de apuração de autoria
deverão ser informadas, de imediato, pelo Diretor da Unidade à Diretoria Técnica,
Superintendência de Segurança e Disciplina/Sala de Situação

e Corregedoria Geral,

sob pena de serem responsabilizados por suas omissões, sem prejuízos de outras
providências legais.
Artigo 7º - As visitas realizadas por órgãos externos nas unidades
de atendimento, a qualquer título e de qualquer natureza e esfera, deverão ser
registradas tanto no Livro de Ocorrências como no Livro próprio da direção.
§ 1º - Se a visita não interferir na rotina dos adolescentes
atendidos na unidade, o seu detalhamento deverá ser registrado somente no Livro da
direção.
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§ 2º - A direção da unidade deverá comunicar ao diretor da
Divisão Regional e a Diretoria Técnica a realização de todas as visitas, por meio de
mensagem eletrônica ou comunicação interna, observando-se sempre a celeridade na
informação.
§ 3º - Após a comunicação, o diretor da unidade enviará relatório
circunstanciado à Divisão Regional e Diretoria Técnica, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas após a visita.
§ 4º - O relatório deverá conter a relação dos presentes,
dependências e papéis verificados, adolescentes ouvidos, ocorrências, providências
eventualmente adotadas para cada caso e outros acontecimentos relevantes para
registro, juntando-se a documentação comprobatória, se houver.
§ 5º - A Diretoria Técnica, após emissão de parecer, remeterá o
relatório à Chefia de Gabinete, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que sejam
providenciadas as comunicações e informações que se fizerem necessárias.
Artigo 8º - Para os fins definidos nesta Portaria, fica proibido o uso
de formulários para registro de ocorrências nas unidades de atendimento.
Artigo 9º – O Livro de Ocorrências e o Livro da direção devem ser
guardados em local seguro, com tempo de arquivamento permanente.
Artigo

10

–

Os

casos

omissos

serão

resolvidos

pela

Superintendência de Segurança e Disciplina, cabendo-lhes as instruções que se fizerem
necessárias.
Artigo 11 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
e revoga as disposições em contrário, em especial a Portaria Normativa nº 110/2006.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Publique-se.
G.P., em

23 de outubro de 2007.

Berenice Maria Giannella
Presidente
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ANEXO – Portaria Normativa nº 137/2007

Modelo de Termo de Abertura

Este Livro de nº _____, que contém _____ folhas, todas numeradas, destina-se a
anotações de todas as ocorrências da unidade de atendimento ________________
(nome da unidade), cujos atos iniciados vão por mim, __________________, RE
__________, Diretor da Unidade, que neste momento rubrico as presentes folhas e
seus versos, ao final assinando, tudo isso como formalidade inicial de Termo de
Abertura de Livro de Ocorrências – Volume _____, aos ____ dias do mês ________ do
ano de ________.

_________________________________
Assinatura do Diretor da Unidade

Modelo de Termo de Encerramento

Aos _____ do mês de _________ do ano _______, fica encerrado o Volume _____ do
Livro de Ocorrências, que tem como primeira folha a de nº ______ e como última a de
nº _______ que corresponde a este termo.

_____________________________
Assinatura do Diretor de Unidade
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