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EXECUTIVO GABINETE 

 

ESTATUTO SOCIAL DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO IDOSO 

 

“RITA FERNANDES DE SOUZA” 

 

CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO, FORO. 

 

Art.1- A Fundação de Apoio ao Idoso “Rita Fernandes de Souza” é uma 

entidade pública sem fins lucrativos, considerada um órgão integrante da 

Administração Indireta Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial.  

 

Art.2 – Constituída pela Lei Municipal nº 1.141/2009, de dezoito de 

dezembro de 2009 (18/12/2009), tem por finalidade precípua, garantir 

atendimento asilar, no âmbito Municipal para pessoas Idosas com 

vínculos familiares rompidos, em estado de vulnerabilidade.  

 

Art.3- A fundação tem sede e foro nesta cidade de Areia Branca, no 

Estado do Rio Grande do Norte/RN tendo como prazo de duração 

indeterminado.  

 

Art.4-  A Fundação reger-se-á pelo presente Estatuto, por seu Regimento 

Interno e pelas demais legislações aplicáveis, a saber: Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS; Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social – NOB/SUAS; Política Nacional da Assistência 

Social; Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso, Norma Operacional 

dos Recursos Humanos do SUAS – NOB/RH, Tipificação Nacional dos 

Serviços de Assistência Social.  

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 

 

 Art.5- A Fundação de Apoio ao Idoso “Rita Fernandes de Souza” tem 

por finalidades:  

 

I – Promover ao idoso vulnerável, regime de residência, garantindo-lhe 

alojamento, alimentação, cuidados com a saúde, além de promover a 

melhoria das condições de vida de acordo com as legislações vigentes; 

II – Oferecer condições físicas de adaptabilidade, higiene, salubridade e 

segurança; 

III – reordenar o serviço de acolhimento institucional para idosos com 60 

anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus 

de dependência com longa permanência de caráter provisório; 

IV – Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidade para 

realização de atividades da vida diária;  

VI – Promover acesso à renda; 

VII – promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus 

de dependência; 

IX – Proporcionar assistência religiosa aqueles que desejarem conforme 

suas crenças e convicções; 

X – Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na 

tenção ao idoso residente; 

XI – Promover a capacitação continuada das equipes multiprofissionais; 

XII – Manter articulação constante para garantir a sustentabilidade do 

equipamento social e os serviços ali existentes.  

Art. 6-  A Fundação de Apoio ao Idoso, não fará discriminação de raça, 

sexo, nacionalidade, cor, credo, político e condição social.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES 

 

 

Art.7 – Para o cumprimento das atividades, a Fundação de Apoio ao 

Idoso, poderá:  

 

§ 1º- Elaborar o Plano de Ação mediante as necessidades mensais, bem 

como o calendário de eventos a serem desenvolvidos no decorrer do 

ano vigente; 

§   2º-  Elaborar Regimento Interno, além das Normas e Rotinas de 

acordo com as normas de funcionamento (RDC – Anvisa 283/05); 

§ 3º - Pleitear junto aos órgãos competentes em todas as esferas da 

administração Municipal, Estadual e Federal os serviços ou medidas 

necessárias ao bem-estar dos idosos residentes; 

 

CAPÍTULO IV 

DO PATRIMONIO 

 

Art. 8- O patrimônio da Fundação de Apoio ao Idoso é constituído pelas 

dotações abaixo delineadas, bem como integralizada por seus 

instituidores, e por bens e valores que a este patrimônio venha a ser 

adicionados por: 

I – Dotações feitas pelas contribuições de seus usuários, mediante 

celebração de contrato de prestação de serviços junto aos 

familiares/responsáveis, a serem estabelecidos em regulamento e 

apreciados ao Ministério Público.  
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II – Dotações feitas por entidades públicas, pessoas jurídicas de direito 

privado ou pessoas físicas, com o fim especifico de incorporação ao 

patrimônio; 

III – Dotações provenientes de doações feitas por instituições, empresas 

privadas, de cunho internacional ou de outra qualquer natureza, com o 

fim de incorporação ao patrimônio da fundação; 

IV – Dotação orçamentária do município mediante comprovação no 

Fundo Municipal de Assistência Social.  

V – Empréstimos que obtiver junto às repartições financeiras.   

 

CAPÍTULO V 

DA RECEITA 

 

Art. 9- A receita da Fundação de Apoio ao Idoso será constituída por: 

I – Pelas rendas provenientes dos resultados das atividades aplicadas; 

II – Pelas rendas provenientes das contribuições de seus usuários; 

III – Pelas rendas provenientes de multas enviadas pelo Ministério 

Público, ou de outros serviços que o mesmo venha prestar, 

 IV – Pelas subvenções, dotações, contribuições e outros auxílios 

estipulados em favor da Fundação pela União, pelos estados e pelos 

Municípios, bem como por pessoas físicas, instituições públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras; 

V – Pelas doações e quaisquer outras formas de benefícios que lhe 

forem destinadas.  

Parágrafo Único: A aplicação de recursos financeiros no patrimônio da 

Fundação deve obedecer a Planos previamente incluídos nas propostas 

da instituição.  

 

CAPÍTULO VI 

DA ADMINSTRAÇÃO 

 

Art. 10- São órgãos da administração da Fundação:  

I – Diretoria Executiva 

II – Conselho Fiscal 

 

§ 1º. Os cargos acima serão nomeados e/ou remunerados pelo 

poder público municipal; 

§ 2º. Os membros do conselho fiscal não poderão ser eleitos 

para a diretoria executiva.  

Art. 11- Respeitando o disposto neste Estatuto, a Fundação terá sua 

estrutura organizacional e o funcionamento fixados em Regimento 

Interno, que estabelecerá as atividades e atribuições administrativas e 

técnicas, de modo a atender plenamente as finalidades da instituição.   

 

Art. 12- Qualquer membro dos quadros da Administração que pretenda 

participar e/ou exercer atividade político-partidária terá que solicitar 

através de requerimento e seu afastamento/licença no período 

determinado pela legislação eleitoral, observado o lapso para a 

desincompatibilização, contudo, caso eleito, o exercício do mandato 

eletivo acarretará no seu afastamento em caráter definitivo, devendo 

este ser substituído, mediante nomeação do prefeito.  

 

CAPÍTULO VII 

DA PRESIDÊNCIA 

 

Art. 13 – A presidência será exercida pelo Coordenador Geral da 

Fundação de Apoio ao Idoso, órgão máximo da Fundação, cargo este 

de livre nomeação pelo prefeito municipal no período de 04 anos e 

exonerado pelo mesmo.   

 

CAPÍTULO VII 

DO COORDENADOR GERAL 

 

Art. 14- Compete ao Coordenador Geral:  

I – Exercer a presidência da Fundação; 

II – Orientar, dirigir e supervisionar as atividades da Fundação; 

III – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e as 

normas em vigor na Fundação conjuntamente com o assessor financeiro 

e assistente administrativo; 

IV – Convocar e presidir as reuniões da Assessoria Financeira; 

V – Manter contatos e desenvolver ações junto a entidades públicas e 

privadas para obtenção de recursos, doações, empréstimos e 

estabelecimento de acordos e convênios que beneficiem a Fundação; 

VI – Submeter, mensalmente, os balancetes ao Conselho Fiscal e, 

anualmente, à prestação de contas e os relatórios correspondentes ao 

exercício anterior; 

VII – Estimular a inclusão do idoso ao convívio social local; promover 

a integração do idoso com seus familiares; 

VIII – Fazer a seleção dos idosos a residirem na Instituição; 

IX – Realizar todos e quaisquer atos necessários ao bem-estar social dos 

idosos e otimização da Política Municipal de Assistência ao Idoso. 

X – Expedir normas operacionais e administrativas necessárias às 

atividades da Fundação; 
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CAPÍTULO IX 

DA VICE-PRESIDÊNCIA 

 

Art.15- A Vice-Presidência será exercida pelo Assessor Financeiro da 

Fundação de Apoio ao Idoso, cargo este de livre nomeação pelo prefeito 

municipal no período de 04 anos e exonerado pelo mesmo.  

 

CAPÍTULO X 

DA ASSESSORIA FINANCEIRA 

 

Art. 16 – São atribuições da Assessoria Financeira: 

 

I – Assinar, juntamente com o Coordenador Geral documentos relativos 

à sua área de atuação; 

II – Supervisionar e controlar as receitas, despesas e aplicações 

financeiras da Fundação; 

III – Movimentar contas bancárias, juntamente com o Coordenador 

Geral; 

VI – Dirigir e fiscalizar a contabilidade da Fundação, enviando relatório 

ao Conselho Fiscal; 

V –  Supervisionar a elaboração da proposta orçamentária para cada 

exercício, referente ao custeio da estrutura administração da Fundação.  

VI – Manter o arquivo atualizado de documentação referente a 

recebimento dos recursos ou subvenções, pagamentos, emissão das notas 

fiscais, pagamentos de impostos; e por fim, analisar a disponibilidade 

financeira para fins de aquisição de compras e estabelecer prioridades 

quando for o caso; 

VII – Fornecer ao contador a frequência dos funcionários da Fundação de 

Apoio ao Idoso “Rita Fernandes de Souza” para fins de elaboração da 

folha de pagamento; 

VIII – Controlar os saldos bancários das contas de movimento e de 

convênios; 

IX – Ordenar conjuntamente com o Coordenador Geral todas as despesas 

necessárias; 

X – Enviar relatórios anuais de controles para a Presidência e para o 

Conselho Fiscal; 

XI – Expedir normas operacionais e administrativas necessárias às 

atividades da Fundação; 

XII – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e as 

normas sobre as deliberações da Presidência; 

XIII – Realizar convênios, acordos, ajustes e contratos, inclusive os que 

constituem ônus, obrigações ou compromissos para a Fundação, ouvindo 

a Presidência; 

XIV – Emissão de parecer prévio sobre a prestação de contas, balanços 

anuais bem como sobre balancetes mensais e demais peças contábeis.  

XV – Preparar balancetes e prestação anual de contas, acompanhados de 

relatórios patrimoniais e financeiros, submetendo-os, com parecer do 

Conselho Fiscal, à Presidência.  

 

Art. 17- Caberá ao Coordenador Geral e ao Assessor Financeiro, nos 

termos que dispõe este Estatuto e o Regimento Interno, assinar, sempre 

em conjunto, documentos referentes ao giro de negócios, tais como 

cheques, endossos, ordens de pagamento, títulos de crédito e outros atos 

onerosos.  

CAPÍTULO XI 

DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 

 

Art. 18- O Diretor Administrativo será exercido pelo Assistente 

Administrativo da Fundação de Apoio ao Idoso, cargo este livre 

nomeação pelo prefeito municipal no período de 04 anos e exonerado pelo 

mesmo.   

CAPÍTULO XII 

DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Art. 19- São atribuições da Assistente Administrativo:  

I – Auxiliar o Assessor Financeiro a fornecer ao contador a frequência 

dos funcionários da Fundação de Apoio ao Idoso “Rita Fernandes de 

Souza” para fins de elaboração da folha de pagamento; 

II – Cumprir e fazer cumprir o  

Estatuto, o Regimento interno, as normas e as deliberações da 

Coordenação Geral; 

III – Ordenar conjuntamente com o Coordenador Geral e Assessor 

Financeiro todas as despesas necessárias; 

IV – Supervisionar as atividades da área e das unidades da estrutura 

organizacional da fundação que lhe forem atribuídas; 

VI – Executar outros encargos que lhe forem atribuídos pela 

coordenadora geral e assessoria financeira; 

VII – Executar/fazer uma vez por mês, o balanço da despensa; 

colaborando assim com a Coordenação Geral e Assessoria financeira a 

efetivação dos planejamentos da Fundação. 

 

CAPÍTULO XIII 

DO CONSELHO FISCAL 

http://areiabranca.rn.gov.br/


 
 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  
Instituído pela Lei Nº 952 de 17 de outubro de 2002 
Alterada pela Lei Nº 1.111 de 18 de março de 2009 

Administração da Excelentíssima Prefeita IRANEIDE XAVIER CORTEZ RODRIGUES REBOUÇAS 

http://areiabranca.rn.gov.br/ 

ANO XVI - Nº 143 Edição- Areia Branca/RN, 18 de Setembro de 2020. 
  

4  

 

Art.20- O Conselho Fiscal será composto de:  

 

I – 02 (dois) representantes do poder público, a serem nomeados pelo 

prefeito Municipal, com mandato de 02 anos; 

II – 02 (dois) representantes da sociedade civil, a serem escolhidos 

dentre as madrinhas dos idosos atendidos pela Fundação, seja por 

eleição ou por acordo entre a classe, com mandato de 02 anos.  

 

§ 1º- O Conselho Fiscal será representado pelo presidente, constituído 

mediante eleição dos seus pares. 

§ 2º- O Conselho Fiscal se reunirá sempre quando for convocado pelo 

presidente ou por requerimento de 2/3 (dois terços) da totalidade de seus 

membros, sem qualquer remuneração e, ordinariamente, 

bimestralmente.  

 

Art.21- As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, 

sendo que, em caso de empate, o voto do presidente será computado em 

dobro para fins de desempate. 

 

Art.22- Compete ao Conselho Fiscal: 

 

I – Acompanhar a assessoria financeira na emissão de parecer prévio 

sobre a prestação de contas, balanços anuais bem como sobre balancetes 

mensais demais peças contábeis; 

II – Opinar sobre a proposta orçamentária, a programação financeira e 

a execução de despesas extraordinárias efetuadas pela Presidência; 

III – Requisitar para exame a qualquer tempo, livros ou papéis 

relacionados com a execução orçamentária, financeira e patrimonial; 

IV – Exercer a fiscalização da administração orçamentária, financeira, 

patrimonial e contábil; 

V – Zelar para que sejam devidamente conservados em arquivos 

organizados os documentos contábeis, fiscais e patrimoniais da 

Fundação. 

 

CAPÍTULO XIV 

DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

Art.23- O exercício financeiro da Fundação de Apoio ao Idoso 

coincidirá com o ano civil. 

 

Art.24-  A proposta orçamentária para o ano seguinte, na qual serão 

especificadas, separadamente, constarão as receitas e despesas.  

 

§ 1º- A proposta orçamentária será justificada com a indicação dos 

planos de trabalho correspondentes; 

§ 2º-  A Presidência, Vice-Presidência e Conselho Fiscal juntamente 

com o Diretor Administrativo terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

discutir, emendar e aprovar a proposta orçamentária, não podendo 

majorar despesas, salvo se consignar os respectivos recursos.     

§ 3º- Aprovado o orçamento ou transcorrido o prazo previsto no 

parágrafo anterior sem que se tenha verificado a aprovação, fica o 

Presidente autorizado a realizar as despesas previstas.  

Art.25-  A Presidência e Vice-Presidência juntamente com o Diretor 

Administrativo fará prestação anual de contas até o último dia do mês 

de Janeiro do ano seguinte; 

 

§ 1º- A prestação anual de contas será apresentada ao Conselho Fiscal, 

ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e ao Conselho 

Municipal do Idoso – CMI até o último dia do mês de Fevereiro de casa 

ano para apreciação, com base no balanço geral do ano anterior, 

emitindo assim parecer.  

 

§ 2º- A prestação anual de contas da Fundação conterá, entre outros, os 

seguintes elementos: 

 

I – Balanço patrimonial; 

II – Demonstração de contas e de resultado, déficit ou superávit do 

exercício; 

III – Quadro comparativo da receita orçada e realizada; 

IV – Quadro comparativo da despesa autorizada com a realizada; 

V – Parecer emitido pelo CMAS e aprovado pelo conselho fiscal.  

 

CAPÍTULO XV 

DA ADMISSÃO E DEMISSÃO DO QUADRO FUNCIONAL 

 

Art.26- A equipe funcional da Fundação será admitida, pelo poder 

público municipal sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 

complementada pelas normas internas da Fundação. 

 

Art.27- A Fundação poderá receber funcionários efetivos cedidos pelo 

poder público como forma de complementação das funções que se 

encontram abertas no quadro da instituição.  

 

Art.28- Em caso de demissão, todos os encargos trabalhistas e despesas 
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extras serão de responsabilidades total do município. 

 

Art.29- Fica a cargo da diretoria executiva em caso o funcionário não 

se adaptar ao trabalho, não cumprir com zelo suas funções 

descumprindo assim regras, será feita a entrega deste ao poder público 

municipal, para que tome as devidas providências ou que reponha outro 

na mesma função se for necessário.  

 

Parágrafo Único: Todos os contratos de trabalho firmados pelo poder 

público/fundação conterão cláusula dispondo que, de acordo com as 

necessidades do serviço, o empregado poderá ser transferido para 

qualquer outra função ou local de atuação da Fundação ou para onde a 

mesma tenha escritório ou representação.  

 

 

CAPÍTULO XVI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art.30- O exercício social da Fundação de Apoio ao Idoso “Rita 

Fernandes de Souza” terá início em 01 de Julho de 2010 e término sem 

prazo determinado. Ao final de cada ano serão levantadas as 

demonstrações financeiras e preparado o relatório da Assessoria 

Financeira, referente ao período, relacionando as receitas e despesas 

verificadas durante o exercício em questão, para apreciação e aprovação 

do Conselho Fiscal e da Presidência.  

 

Art.31- No caso da dissolução da Entidade, seus bens móveis e imóveis 

serão revertidos em benefício de uma Instituição congênere, 

devidamente registrada no Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), Conselho Municipal do Idoso (CMI), e na ausência destes, 

para o poder público Municipal.  

 

Art.32- A dissolução ou extinção da Fundação de Apoio ao Idoso “Rita 

Fernandes de Souza” se dará quando não mais puderem levar o efeito 

as suas finalidades institucionais, nos casos previstos em Lei. 

 

Art.33- A reforma do presente Estatuto poderá ser solicitada pela 

Presidência, ou por 2/3 (dois terços) dos membros da Fundação, 

podendo ser deliberada em reunião extraordinária, respeitado os fins e 

os objetivos da Fundação, sempre que for necessário; 

 

Art.34- O presente Estatuto da Fundação de Apoio ao Idoso “Rita 

Fernandes de Souza” foi aprovado em reunião extraordinária solicitada 

pelo Conselho Municipal de Assistência Social em 17 de Abril de 2013, 

cuja Ata foi lavrada em livro próprio, contento as assinaturas dos 

respectivos membros do Conselho e membros da fundação.  

 

Parágrafo Único – Os casos omissos no presente Estatuto 

serão resolvidos pela Presidência. 

 

 

Areia Branca/RN 22 de Abril de 2013.  

 

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 

 

Apresento hoje para registro e apontamento sob nº de ordem 3506 às 

fls. 18 do Livro Protocolo nº A-02 

 

Areia Branca, 07 de Agosto de 2013. 

 

Maria da Conceição de S. Silva 

Escrevente Substituta 

 

 

REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS 

 

Registrado hoje no Livro A-05 às fls.77/83. 

sob Registro nº 522. 

 

Areia Branca, 07 de Agosto de 2013. 

 

 

Maria da Conceição de S.Silva 

Escrevente Substituta 
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                  REGIMENTO INTERNO ANO 2020 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º- A Fundação de  

Apoio ao Idoso Rita Fernandes de Souza é uma Instituição 

governamental, caracterizada como Instituição de Longa Permanência 

para Idoso (ILPI) vinculada à Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Areia Branca/RN. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  A Fundação de Apoio ao Idoso Rita 

Fernandes de Souza, neste Regimento Interno, será designada ILPI ou 

Casa de Apoio. 

Art.2º- A política Nacional do Idoso. Lei n 8.842/1994, o Estatuto do 

Idoso, Lei n 10.741/2003, a Política Municipal do Idoso, Lei n 

1.011/2005 Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – RDC nº. 283/2005 direcionam o presente Regimento 

Interno.  

CAPÍTULO II 

DA SEDE, FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

 DA SEDE   

 

Art.3º- A ILPI funciona em prédio localizado à Rua Carlos Alberto 

Bezerra s/n, Bairro COHAB na cidade de Areia Branca – RN.  

 

DA FINALIDADE  

 

 

Art.4º- A ILPI tem por finalidade promover a Assistência Social ao Idoso 

carente em regime de residência, alojamento, atendimento psicossocial e 

cuidados básicos com a saúde (verificação da PA, curativos, 

acompanhamento nutricional, médico, fisioterápico e administrativo de 

medicamentos), promovendo assim a melhoria da qualidade de vida dos 

idoso residentes. 

 

DA COMPETÊNCIA  

 

 

Art.5º- Compete à ILPI  

 

 

a) Observar os direitos e as garantias de que são titulados os 

idosos; 

b) Fornecer alimentos, medicamentos e vestuários adequados e 

suficientes; 

c) Oferecer instalações físicas em condições adequadas de 

habitualidade, higiene, salubridade e segurança; 

d) Oferecer atendimento personalizado, proporcionando 

cuidados à saúde conforme a necessidade do idoso; 

e) Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos 

familiares; 

f) Providenciar documentos necessários ao exercício da 

cidadania aqueles que não o tiverem na forma da lei; 

g) Promover atividades de cultura e lazer; 

h) Proporcionar assistência religiosa aqueles que desejam de 

acordo com suas crenças; 

i) Proceder a estudo social e pessoal de cada caso; 

j) Comunicar ao Ministério Público para as providências 

cabíveis em caso de situação de abandono moral ou material 

por parte dos familiares; 

k) Manter o quadro funcional de pessoas habilitadas para 

lidarem com as situações especificas e adversas ao idoso, 

todos capacitados; 

l) Manter arquivo com cadastro dos idosos com todos os dados 

que possibilitem sua identificação e a individualização do 

atendimento aos mesmos; 

m) Celebrar contrato escrito de prestação de serviços com idoso 

e responsável pelo mesmo quando este não for capaz; 

n) Comunicar aos órgãos da saúde toda ocorrência de idoso 

portador de doenças infectocontagiosas; 

 

 

(com base no Estatuto do idoso, Art.50)  

 

 

CAPÍTULO III 

DA ADMINISTRAÇÃO E FUNCIONAMENTO  

 

SEÇÃO I – DA ADMINISTRAÇÃO  

 

Art.6º- A ILPI será administrada por sua diretoria, nomeada pelo poder 

público municipal através de portaria.  

§ 1º - A Diretoria Geral da instituição será composta por uma 

Equipe Gestora e uma Equipe Técnica.  

 

I – Equipe Técnica:  

a) Coordenador Geral 

b) Vice Coordenador/Assessor Financeiro  

c) Assessor Administrativo  

 

I I– Equipe Técnica 

a) Assistente Social  

b) Nutricionista 

c) Enfermeiro (a) 
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d) Fisioterapeuta 

 

§ 2º- A diretoria geral representará judicialmente e 

extrajudicial a ILPI, sempre que necessário, de acordo com 

o estatuto social da instituição; 

 

§ 3º -  A diretoria geral coordenará a equipe técnica e de 

apoio, definindo sua escala de trabalho, baseado no estatuto 

social e nas normas trabalhistas; 

 

§ 4º - Caberá à diretoria geral convocar toda a equipe de 

trabalho para reuniões bimestralmente ou sempre quando 

houver a necessidade; 

 

§ 5º - Caberá à diretoria expor relatório de prestação de 

contas mensais e apresentar a prestação de conta anual aos 

órgãos competentes;  

 

§ 6º - Caberá à diretoria entregar relatório anual das 

atividades da instituição a órgão competente e elaborar o 

plano de ação para o ano seguinte, junto com os demais 

funcionários; 

 

 

SEÇÃO II – DO FUNCIONAMENTO  

 

Art.7º- A fundação terá funcionamento contínuo, em regime de 24 

horas.  

§ 1º - A fundação funcionará com a seguinte equipe Gestora, 

Técnica e de Apoio: 

 

a)  01 Coordenador Geral 

b)  01 Vice Coordenador/Assessor Financeiro  

c) 01 Assessor Administrativo  

d) 01 Assistente Social  

e) 01 Nutricionista  

f) 01 Enfermeiro  

g) 01 Fisioterapeuta 

h) 01 Médico (médico da unidade básica de saúde local)   

i) 02 Cozinheiras  

j) 02 Aux. De cozinha  

k) 02 Engomadeiras  

l) 02 Cuidadores Noturnos/Vigilantes  

m) 06 Cuidadores Diurnos 

n) 02 Lavandeiras 

o) 07 Cuidadores  

p) 04 Zeladores  

q) 04 Técnicos de Enfermagem  

 

§ 2º - A função de lavandeira abrangerá também o auxílio no 

banho dos idosos; 

 

§ 3º - A Equipe de Apoio da Fundação será capacitada 

anualmente.  

 

 

§ 4º - A Equipe de Apoio da Fundação participará de reuniões no 

bimestralmente ou sempre que for solicitado pela diretoria geral.  

 

§ 5º - A Equipe Gestora, Técnica e de Apoio tem suas atribuições 

no documento de normas e rotinas da fundação.  

 

§ 6º - A Equipe Gestora, Técnica e de Apoio funcionará de escala 

de trabalho específico de cada função.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO: A Diretoria Geral poderá fazer alterações 

na escala de trabalho das equipes sempre que sentir necessidade de 

acordo com o que está contido no estatuto social da fundação. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art.8º- Em caso de falta de lucidez do idoso, seu responsável firmará 

com a ILPI o contrato de prestação de serviços; 

 

Art.9º- O idoso será assistido de acordo com sua necessidade; 

 

Art.10º- Zelar pelos direitos contidos no Estatuto do Idoso, e demais 

normas em vigor e contidas neste regimento; 

 

Art.11º- Os casos omissos a este regimento será resolvido pela 

diretoria geral da instituição;  
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Art.12º- Este regimento interno entrará em vigor a partir da data de 

sua publicação pela Diretoria Geral e poderá ser atualizado sempre 

que a diretoria geral sentir a necessidade; 

 

Art.13º- Revogam-se todas as disposições em contrário.  

 

 

Areia Branca, 20 de Agosto de 2020. 

 

Maria das Dores Marcelino de Oliveira 

Coordenadora Geral 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.141/2009 

 

 

CRIA A FUNDAÇÃO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNÍCIPIO 

DE AREIA BRANCA, no uso de suas atribuições, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art.1º. Fica instituída a Fundação de Apoio ao Idoso “Rita 

Fernandes de Souza”, como órgão integrante da Administração Indireta 

Municipal, vinculada à secretaria Municipal de Assistência Social.  

 

Art.2º. As despesas de implantação desta Lei Complementar 

correrão por conta das dotações orçamentárias constantes do orçamento 

do Município de Areia Branca para o ano calendário de 2010. 

 

Art.3º. No prazo máximo de 90 (noventa) dias, o Prefeito 

Municipal de Areia Branca editará atos administrativos necessários à 

regulamentação desta Lei Complementar.  

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,  

 

 

 

P A L Á C I O   C O R O N E L   F A U S T O 

 

AREIA BRANCA-RN, 18 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

MANOEL CUNHA NETO 

PREFEITO 
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