
 
 

REGIMENTO INTERNO 

O presente regulamento, visando criar condições indispensáveis a boa convivência entre 
pessoas que trabalham em conjunto e objetivando o bom entendimento no sentido de atingir 
um objetivo comum, estabelece e define as normas que dirigem as relações de trabalho entre 
os colaboradores e a OSC, integrando o contrato de prestação de serviços. A ação reguladora 
nele contida estende-se a todos os colaboradores, sem distinção hierárquica, e complementa os 
princípios gerais de direitos e deveres contidos na Constituição Federal. 

Capitulo I  

Da Integração do Contrato de Prestação de Serviços 

Artigo 1º – Ficam sujeitos a este Regulamento Interno todos os colaboradores da OSC, sejam 
quais forem as categorias profissionais a que pertencem.  

§ 1º. – A Obrigatoriedade de cumprimento deste Regulamento Interno permanece por 
todo o tempo de duração do contrato de prestação de serviços, sendo que o ingresso 
de qualquer colaborador somente é possível mediante a aceitação, não sendo possível 
alegar seu desconhecimento.  

§ 2º O presente Regulamento Interno entra em vigor em 01/09/2020, para todos os 
colaboradores já contratados e, para os demais, a partir da data da sua contratação. 

CAPITULO II  

Da Contratação  

Art. - 2º A contratação dos colaboradores são atos privados da administração da OSC.  

Art. - 3º A contratação do colaborador é condicionada à realização de exames de seleção técnica 
e conforme regimento de contratação, avaliação medica, mediante apresentação dos 
documentos exigidos, no prazo legal ou fixado pela OSC.   

Regulamento De Contratação  

Se possível e quando necessário será realizado o remanejamento de funcionários de um 
projeto ao outro, e conforme Regulamento de Contratação de Pessoal, o Processo Seletivo 
consistirá de três etapas: 



 
 

I - Primeira etapa: Análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, 
escolaridade e outros dados fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua 
conformidade com os requisitos mínimos exigidos.  

II - Segunda etapa: Prova de Habilitação que consiste em prova escrita de caráter 
eliminatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e somente será considerado 
habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a nota de corte a ser 
estabelecida de acordo com as exigências de cada função, e devidamente informada 
no início da prova, a qual não poderá ser inferior a 5.0 (cinco pontos).  

III – Terceira Etapa: Entrevista Pessoal, de caráter classificatório, cuja avaliação 
obedecerá a escala de 0 (zero) a 10 (dez). Os candidatos habilitados na segunda etapa 
serão convocados para a entrevista pessoal, mediante divulgação no site da Entidade, 
ocasião que serão informados os horários, local e data da mesma. 

CAPITULO III  

Dos Deveres, Obrigações e Responsabilidade do Contratado 

Art. 4º - Todo colaboradores, além das disposições contratuais e legais, deve atender com rigor 
as seguintes disposições:  

a) – Cumprir os compromissos expressamente assumidos no contrato de prestação de 
serviços, com zelo, espírito de colaboração, atenção e competência profissional;  

b) – Acatar com presteza e consideração às ordens e instruções emanadas de superiores 
hierárquicos e chefes imediatos; respeitando o código de ética profissional de acordo 
com cada profissão.  

c) – Sugerir medidas para maior eficiência do serviço, comunicando imediatamente 
qualquer irregularidade que tiver conhecimento;  

d) – Observar a máxima disciplina no local de trabalho; zelar pela organização, 
manutenção e asseio no local de trabalho, bem como nas demais dependências da 
instituição/OSC  

e) – Fazer as refeições no local disponibilizado para esta finalidade;  

f) – Prestar toda colaboração à OSC e aos colegas, cultivando o espírito de comunhão e 
mutua fidelidade na realização do serviço em prol dos objetivos da OSC  



 
 

g) – Prestar toda colaboração à instituição e aos colegas, cultivando o espírito de 
comunhão e mutua fidelidade na realização do serviço em prol dos objetivos da OSC.  

h) – Informar à presidente ou responsável da área qualquer modificação em seus dados 
pessoais, tais como estado civil, mudança de residência, mudança de telefone etc.;  

i) – Respeitar a honra e integridade física de todas as pessoas com quem mantiver 
contato no exercício da função;  

j) – Trabalhar com atenção necessária a fim de evitar danos prejuízos materiais;  

k) – Indenizar os prejuízos causados à OSC por mau emprego, dolo ou culpa (negligencia, 
imperícia, imprudência ou omissão), caracterizando-se a responsabilidade por:  

I – Sonegação de valores e/ ou objetos confiados;  

II - Danos ou avarias em qualquer bem da empresa que estiver sob sua guarda, 
uso ou sujeito a fiscalização;  

III – Multas de transito por ato de má conduta ao volante e respectiva pontuação 
em sua carteira Nacional de Habilitação – CNH  

§1º - Ter consideração com os demais trabalhadores, comportando-se de modo 
apropriado no local de trabalho, dentro dos padrões normais de cortesia e 
respeito ao próximo, como, por exemplo, não promover brincadeiras de mau 
gosto, algazarras, gritarias, fofocas e uso de palavras de baixo calão;  

l) – Trabalhar utilizando o uniforme fornecido pela instituição, em condições normais de 
higiene;  

m) – Incentivar e promover a responsabilidade e o cumprimento das normas 
estabelecidas neste Regulamento  

n) – Informar imediatamente a O.S.C sempre que tiver suspeita fundada ou 
conhecimento de algo que não esteja de acordo com os princípios mencionados no 
regulamento;  

o) – Frequentar os cursos de aprendizagem, treinamento, reuniões ou aperfeiçoamento 
em que a O.S.C oferecer ou indicar na área de cada profissional. 



 
 
CAPITULO IV  

Dos Horários e Escalas 

Art. 5º - Do horário de trabalho estabelecido de acordo com as conveniências de cada setor da 
O.S.C, deve ser cumprido rigorosamente por todos os colaboradores, podendo ser alterado 
pela OSC sempre que fizer necessário.  

Art. 6º – os colaboradores deverão estar nos respectivos lugares à hora inicial do trabalho, não 
sendo permitido atrasos, exceto se motivados por força maior.  

Parágrafo único: Os colaboradores não poderão se ausentar do local de trabalho antes 
do termino da jornada, salvo se previamente autorizados.  

Art. 7º – O horário de trabalho poderá ser prorrogado independentemente de qualquer 
acordo, sempre que houver imperiosa necessidade de serviço ou motivo de força maior, 
ficando o colaborador obrigado à prestação de serviços pelo excesso de tempo necessário, 
obedecidas as disposições legais vigentes as horas extras deverão ter autorização previa do 
superior a contar dos primeiros 30 minutos excedente.  

Art. 8º - o horário de trabalho deve ser rigorosamente observado, cabendo a OSC, assinalar a 
lista de presença ou anotar a justificativa de ausência.  

§ 1º.. Os equívocos na marcação da presença ou justificativa deverão ser comunicados 
imediata e diretamente ao responsável da área.  

Art. 9º - a falta de marcação da presença ou na justificativa será entendida como o não 
cumprimento da carga horária de trabalho, assim passará a dever horas. Caso o colaborador 
apresente horas negativas no final do mês será estipulado quando poderá repor as horas, não 
será permitido pagar as horas negativas em datas não autorizadas pela OSC.  
Obs. em festas, eventos, reuniões etc. 

Art. – 10º - No caso de horas negativas, o colaborador pode ter até o limite máximo a 
quantidade de sua carga horária semanal de trabalho, devendo ser compensada no prazo de 
três meses.  

CAPITULO V  

Dos Atestados 

Art. 11º - Para fins de justificativa da ausência do colaborador por motivo de doença, serão 
aceitos atestados médicos.  



 
 

1º. Medico do SUS – sistema único de saúde  

2º. Médico de convênios  

3º. Médico particular  

4º. Médico INSS  

5º . Medico do Sindicato a que pertença ou por profissional de livre escolha;  

Art. 12º - Os atestados médicos deverão especificar o tempo de dispensa necessário para a 
completa recuperação do paciente; registrar os dados de maneira legível e identificação 
completa do emitente, mediante assinatura e carimbo ou número de registro no Conselho 
Regional de Medicina. 

CAPITULO VI 

Das Ausências e Atrasos 

Art. 13º - O colaborador que se atrasar ao serviço, sair antes do termino da jornada ou faltar por 
qualquer motivo, deverá apresentar justificativa ao responsável da área. 

§ 1º - À OSC no caso de horas negativas, o colaborador pode ter até o limite máximo a 
quantidade de sua carga horária semanal de trabalho, devendo ser compensada no 
prazo de três meses  

Art. 14º – O colaborador que precisar se ausentar por motivo de doença ou tratamento dentário 
deverá obter autorização de saída e apresentar, quando do retorno, o atestado médico ou 
odontológico justificando sua ausência.  

Parágrafo único: O colaborador deve diligenciar para que as consultas medicas e os 
tratamentos dentários agendados antecipadamente sejam marcados para horários que 
não coincidem com a escala de trabalho, e, caso necessário, poderá contar com o apoio 
da presidente ou responsável da área.  

Art. 15º – O colaborador se obriga avisar ou mandar avisar por meio, de forma a consignar os 
dias em que, por doença ou motivo de força maior, não puder comparecer ao serviço, no dia 
anterior a sua falta, se esta for previsível e, quando não for, no início do dia que ela se verificar. 

Parágrafo único: Quando ocorrer, em caso de não ter atestado médico, o colaborador 
ficará devendo horas e cabe a presidente ou responsável da área avaliar a reposição ou 
o desconto na remuneração.  



 
 
Art. 16º - O colaborador que precisar acompanhar o filho menor de 14 anos ao médico ou 
dentista deverá solicitar autorização previa e, ao retornar à OSC, apresentar Atestado Médico 
de acompanhante.  

CAPITULO VII 

Do Pagamento 

Art. 17º – A OSC pagará a remuneração dos colaboradores até o 5º dia útil após o recebimento 
do repasse dos recursos pelo poder público e entrega da Nota Fiscal de Prestação Serviço 
emitida pelo colaborador contratado referente ao mês vencido, sob deposito em conta corrente 
bancaria do colaborador. 

Art. 18º – Eventuais erros ou diferenças devem ser comunicadas à Presidente ou responsável da 
área, no primeiro dia útil após o pagamento.  

CAPITULO VIII 

Das Disposições Exclusivas 

Art. 19º – compete ao presidente, supervisores, coordenadores e aos outros ocupantes de cargo 
de chefia:  

I) Zelar pela harmonia no serviço, bem como pelo espirito de cordialidade e colaboração 
com relação a seus subordinados e superiores; 

II) Manter a boa ordem e segurança no serviço de sua responsabilidade;  

III) Delegar e distribuir serviços, obedecendo a capacidade e habilidade de cada um;  

IV) Não abusar ou exceder em autoridade;  

V) Cumprir fielmente e sob todos os aspectos o presente regulamento.  

Art. 20º – O motorista, além da responsabilidade pelos danos causados aos veículos de 
propriedade da OSC, responderá solidariamente pelos prejuízos ocasionados a terceiros quando 
resultantes da imprudência, imperícia e/ou negligencia de sua parte, na condução dos veículos 
da OSC, ou nos casos de infração ao Código Brasileiro de Transito.  

Art. 21º – Todos os colaboradores que utilizarem internet, e mail ou quaisquer meios de 
comunicação internos da OSC, são responsáveis pelo uso correto destes recursos, considerados 
ferramentas com o propósito de contribuir para o trabalho diário.  



 
 

Paragrafo único: o uso indevido dessas ferramentas, o acesso a sites indevidos e o envio 
e e-mails ou mensagens que não sejam pertinentes ao trabalho do colaborador, poderá 
acarretar advertência, suspensão e demissão. 

CAPITULO IX 

Das Proibições 

Art. 22º – É expressamente proibido ao colaborador:  

a) – ocupar-se de qualquer atividade que possa prejudicar os interesses do serviço, bem 
como a utilização de maquinas, computadores, telefones, etc. disponíveis no ambiente 
de trabalho, para uso pessoal, sem autorização superior.  

b) – promover algazarra, brincadeiras e promover ou aderir a discursões, discursos 
políticos, religiosos, etc., dirigir insultos, usar palavras ou gestos impróprios à 
moralidade e respeito;  

c) receber visitas ou introduzir pessoas estranhas no recinto da empresa, sem previa 
autorização;  

d) retirar do local de trabalho, sem previa autorização, qualquer equipamento, objeto 
ou documento de propriedade da empresa;  

e) – propagar ou incitar a insubordinação no trabalho;  

f) divulgar, por qualquer meio, segredo, assunto ou fato de natureza privada do 
colaboradorr;  

g) – portar arma de qualquer natureza, bebidas alcoólicas, entorpecentes, bem como se 
apresentar ao trabalho embriagado ou sob o efeito de qualquer espécie de 
entorpecente, ainda que licito;  

h) – dar ordens ou assumir atitudes de direção sem ter para isso a necessária 
autorização; 

i). Fazer serviço para si ou terceiros utilizando tempo, equipamentos, ferramentas ou 
materiais da OSC, sem autorização do colaboradorr;  

art. 23º – É expressamente proibido aos colaboradors e será considerado como ato de violação 
de segredo profissional e ato de improbidade, tomar anotações ou copias de detalhes técnicos 
e administrativos sobre qualquer assunto que relacione com as atividades da OSC, para fins 
particulares, assim como permitir ou facilitar sua retirada das dependências da OSC 



 
 
CAPITULO X 

Das Relações Humanas 

Art. 24º – Todo colaborador tem direito de trabalhar em ambiente livre de constrangimentos, 
contribuindo para um ambiente de trabalho agradável, cultivando o bom relacionamento e 
integração de todos os trabalhadores.  

Art. 25º - Todos os colaboradores, sem distinção, devem colaborar e trabalhar com sentido de 
equipe, forma mais eficaz à realização dos fins e objetivos da OSC.  

Art. 26º – Harmonia, cordialidade, respeito e espirito de compreensão devem predominar nos 
contatos estabelecidos, independente de posição hierárquica. A OSC não tolerará atitudes de 
discriminação, seja por raça, sexo, cor, religião, idade, característica física, origem, orientação 
sexual, ou qualquer conduta que seja ilegal ou inapropriada.  

Art. 27º – A OSC não tolerará atitudes que evidenciam o assédio moral, definido como o mau 
trato aplicado ao indivíduo, derivado de uma lógica perversa na relação de poder exigente no 
local de trabalho, o assédio moral relacionado à presença de ações e condutas por parte do 
detentor do poder, contra o bem-estar do trabalhador, manifestado por humilhações, 
xingamentos e perseguições, cuja repetição e permanência acabam por desencadear um 
processo de diminuição da autoestima.  

Art. 28º – A diretoria da OSC, deve procurar, sempre que solicitada e desde que julgue 
conveniente, colaborar na solução de problemas e questões de ordem pessoal, familiar e moral 
dos colaboradores, com respeito e absoluto sigilo.  

CAPITULO XI 

Das Penalidades 

Art. 29º – Aos colaboradores que violar as normas deste regulamento, aplicam-se as seguintes 
penalidades:  

a) – Advertência verbal;  

b) - Advertência escrita;  

c) – Suspenção; e 

d) - Demissão.  



 
 

§1º – A advertência é o aviso ao infrator, no sentido de lhe dar conhecimento do ilícito 
que praticou, informando-lhe das consequências que poderão advir, em caso de 
reincidência.  

§ 2º – A suspensão normalmente ocorrerá depois da aplicação de uma ou mais 
advertências, nada impedindo que possa ser aplicada, de imediato, diante de uma falta 
mais grave.  

Art. – 30º – As penalidades serão aplicadas segundo a gravidade da infração pela Presidente, 
nos termos da legislação em vigor. 

CAPITULO XII 

Dos Serviços 

Do Serviço de Acompanhamento de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas 
em meio aberto.  

Das atribuições e responsabilidades da Equipe Técnica:  

Art. 31º - Do Dirigente:  

§1- Participar e elaborar do processo seletivo para a contratação de novos funcionários; 

 §2 -Designar um funcionário técnico para acompanhar e treinar o novo colega de 
trabalho;  

§3-Proporcionar um ambiente de trabalho com condições favoráveis aos atendimentos 
e desenvolvimento do Serviço;  

§4 -Proporcionar equipamentos e materiais necessários, tais como: Computadores, 
celulares, impressora, carro para visitas, internet entre outros necessários para a 
execução do Serviço e das atividades propostas no Plano.  

§5 -Proporcionar locais de atendimento com fácil acesso e adaptação para pessoas com 
deficiências.  

§ 6 -Respeitar as atribuições técnicas de cada funcionário, respeitando a ética, o sigilo e 
o parecer técnico;  

Art. 32º Do Coordenador Técnico:  

Com a equipe Técnica:  



 
 

§1 - Elaborar, reavaliar e acompanhar a execução do Plano de Ação e ou Projeto Político 
Pedagógico referente ao Serviço de Acompanhamento de Adolescentes em 
Cumprimento de Medida Socioeducativa em meio aberto;  

§2 - Realizar sistematicamente o acompanhamento/ avaliação do Serviço e criar 
instrumentais que possibilitem essa avaliação quando necessário; 

§3 - Confeccionar relatórios circunstanciados, quadrimestrais e anuais, todos esses 
embasados quantitativamente e qualitativamente para os órgãos ligados a Política de 
Assistência Social;  

§4 - Organizar o fluxo de distribuição dos prontuários novos, respeitando a região de 
moradia do adolescente, além de acompanhar a quantidade de usuários atendidos a fim 
de não ultrapassar o limite máximo;  

§5 - Corrigir e assinar todos os relatórios técnicos enviados ao Judiciário;  

§6 - Acompanhar as evoluções de cada prontuário para verificar as possibilidades e 
reavaliação do PIA sempre que necessário;  

§7 - Pensar em atividades de cunho socioeducativo respeitando os objetivos do Serviço, 
respeitando a necessidade individual de cada usuário.  

§8 - Organizar as reuniões e estudos de casos com a equipe; 

 §9 - Dialogar e decidir com a Presidente da Instituição assuntos, atribuições e funções 
não abordadas aqui.  

§10 – Solicitar a OSC novas contratações conforme necessidade;  

Com a Rede:  

§11 - Participar de reuniões dos Conselhos Municipais da Assistência Social e dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, CMAS e CMDCA;  

§12 - Solicitar e participar de reuniões de Rede e ou Conferencias de Casos, sempre que 
necessário;  

§13 - Realizar em conjunto com o Orientador Técnico encaminhamentos a Rede 
Socioassistencial;  

§14 - Participar de Audiências de Justificação na falta do Orientador Técnico; Com os 
usuários:  

§ 15 - Realizar atendimentos de apoio ao Orientador Técnico sempre que necessário;  



 
 

§ 16 - Avaliar e participar da construção do Plano Individual de Atendimento a fim de 
sugerir e garantir metas possíveis de serem executadas pelo adolescente e sua família; 
Com as famílias:  

§17 - Realizar atendimentos com os responsáveis como apoio ao Orientador Técnico 
sempre que necessário;  

§18 - Realizar visitas domiciliares de apoio ao Técnico Orientador a fim de conhecer o 
Território e os equipamentos existentes para garantir os direitos;  

§19 – Redirecionar ao CREAS via Núcleo do Adolescente prontuários para possível 
acompanhamento após extinção. 

Art. 33º - Dos Orientadores Técnicos:  

Com o usuário:  

§01 - Comunicar a natureza da medida socioeducativa aos adolescentes;  

§02 - Convocar e realizar a Acolhida Inicial; 

§03 - Construir com o adolescente o Plano Individual de Atendimento, respeitando as 
potencialidades e limites de cada usuário;  

§04 - Verificar se há direitos violados, caso positivo, verificar a inclusão e ou histórico de 
acompanhamento na Rede e órgãos específicos;  

§05 - Alimentar as informações de TODAS as ações e atividades executadas no 
prontuário de cada adolescente;  

§06 - Elaborar e enviar ao Judiciário, relatórios informativos, relatórios de 
acompanhamentos, pedido de providencia, relatório de finalização todos referente à 
situação atualizada e sobre o percurso de cada adolescente, respeitando os prazos 
fixados e ou sempre que necessário e ou solicitado;  

§07 - Elaborar Estudo Social ou Estudo de Caso;  

§08 - Avaliar as metas do Plano Individual do Adolescente, verificar os ganhos do 
adolescente e o esforço realizado durante o cumprimento da medida em meio aberto, 
solicitar a Extinção da Medida respeitando sempre o principio da brevidade da medida.  

§09 - Encaminhar as famílias dos adolescentes extintos da medida para a Rede 
Socioassistencial para os casos que necessitarem;  



 
 

§10 - Os adolescentes com faltas consecutivas injustificáveis serão discutidos 
individualmente para procedimento e sugestão de agendamento de Audiência de 
Justificação.  

§11 - Os casos que Aguardam Conclusão por Descumprimento de Medida serão revistos 
a cada seis meses, com o objetivo de restabelecer o cumprimento na medida em meio 
aberto. Com a família:  

§12 - Comunicar a natureza da medida socioeducativa aos responsáveis;  

§13 - Convocar e realizar a Acolhida Inicial;  

§14 - Construir com os responsáveis o Plano Individual de Atendimento, respeitando as 
potencialidades e limites de cada família;  

§15 - Realizar visitas domiciliares; Com a equipe Técnica;  

§16 - Participar de reuniões de equipe técnica;  

§17 - Participar das Formações da Instituição quando possível;  

§18 - Participar de supervisão de equipe mensalmente;  

§19 - Treinar quando designado novos Técnicos de acordo com o Plano de Ação e Projeto 
Político Pedagógico;  

§20 - Planejar, participar e avaliar os grupos com os responsáveis, respeitando as 
temáticas do Plano de Ação e referencial teórico.  

§21 - Preencher todos os instrumentais necessários para o processo de avaliação e 
monitoramento do Projeto;  

§22 - Tomar ciência e cumprir esse Regimento Interno.  

Com a Rede; 

§23 - Realizar contato com a Rede a fim de agregar informações sobre cada Serviço pelo 
qual o adolescente passa ou passou (Escola, Unidade de Saúde, CRAS, CREAS, CAPS);  

§24 - Realizar visita institucional;  

§25 - Realizar visita escolar e estabelecer contato com algum membro da escola para a 
verificação da situação escolar de cada adolescente;  

§26 - Orientar e providenciar a confecção de documentos pessoais;  



 
 

§27 - Realizar atendimentos semanais com todos os adolescentes pelos quais cada 
orientador é responsável;  

§28 - Realizar atendimento aos familiares sempre que necessário;  

§29 - Estabelecer contato telefônico com adolescentes e genitores sempre que 
necessário;  

§30 - Realizar encaminhamentos para a Rede (Tratamento de drogadição; 
acompanhamento psicológico; psiquiátrico; médico; escolar; assistencial, etc);  

§31 - Avaliação das potencialidades do adolescente e sempre que possível realizar 
Encaminhamentos para Cursos Profissionalizantes e Inscrição para entrada no Mercado 
de Trabalho;  

§32 - Participar de audiências extra-judiciais na Coordenadoria do Adolescente em 
conflito com a Lei;  

§33 - Participar de audiências judiciais no Fórum sempre que solicitado e apresentar seu 
parecer técnico;  

§34 - Solicitar e ou participar de Conferências de casos com a Rede Socioassistencial; 

CAPITULO XIII 

Dos Disposições Gerais 

Art. 34º – Ao colaborador é garantido o direito de formular sugestões ou reclamação acerca de 
qualquer assunto pertinente ao serviço e a atividade da OSC.  

Parágrafo único: as sugestões ou reclamações podem ser encaminhadas aos gerentes, 
encarregados e aos próprios administradores, que poderão premiar os colaboradores 
que tiverem sugestões aprovadas.  

Art. 35 – O acobertamento de falta praticada por qualquer colaborador implica em falta idêntica, 
com suas consequências decorrentes.  

Art. 36º - Objetos e dinheiro que forem encontrados dentro do recinto da OSC deverão ser 
entregues ao departamento de Recursos Humanos e, se não forem procurados pelo legitimo 
dono dentro do prazo de 30 dias será destinado como doação à instituição.  



 
 
Art. 37º – os colaboradores devem observar o presente regulamento, Circulares, Avisos, 
Comunicados e outras instruções expedidas pela OSC através do quadro de avisos, e-mail e 
aplicativos de mensagens.  

Art. 38º – O colaborador receberá um exemplar e deverá ler o presente Regulamento, mantendo 
a cópia para consulta periódica, declarando desde a assinatura do recibo, ter lido e estar de 
acordo com todos os seus preceitos.  

Art. 39º – O presente Regulamento faz parte integrante do Contrato de Prestação de Serviço, 
podendo ser substituído por outro, sempre que a OSC julgar conveniente ou em decorrência de 
eventuais alterações da legislação.  

Art. 40º – Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela OSC à luz da legislação 
complementar pertinente.  

 

 

Recebi um exemplar do Regulamento Interno.  

 

Colaborador: _________________________________________________ 

CPF: ________________________ 
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