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Capítulo I 

Identidade Institucional 
 
 

1.1. Razão Social  
Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial 
Fonte: Sem padronização 
Cor: Sem padronização 
 
1.2. Nome Fantasia  
CETEFE 

a) A sigla foi criada com o objetivo de uso público, com referência ao nome 
da Associação de Centro de Treinamento de Educação Física Especial.  

b) Ideologicamente, o nome CETEFE representa a igualdade social. Na 
sigla CETEFE, ao se retirar as letras “E”, que são iguais, e mantiver as 
letras CTF, a pronúncia CETEFE = “CTF”, manter-se-á, ou seja, “A 
igualdade social se faz pelas diferenças das pessoas”. 

Fonte: Sem padronização 
Cor: Sem padronização 
 
1.3. CNPJ  
Registro no Ministério da Fazenda nº 26.444.653/0001-53 
 
1.4. Cadastro Fiscal  
Registro na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal nº 073.580780-0101 

 

1.5. Bandeira 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Símbolo: Um triângulo com um círculo posicionado no centro.   
Cores: 
Retângulo = Branca Neve, sem borda  
Triângulo   = Linha Verde Bandeira 
Círculo   = Linha Verde Bandeira 
Dentro do Triângulo e do Círculo = Branca Neve 
 
Representação:  
O círculo representa os estágios do desenvolvimento humano, que 
constantemente apresenta-se em movimento, estando em alguns momentos 
em fase de queda ou elevação.    
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O triangulo representa a base espiritual da essência da origem da vida, não 
importa a sua crença. Em qualquer fase do seu processo de desenvolvimento 
humano, você deve estar amparado pela base espiritual da essência da origem 
da vida em que acredita.  
 
1.6. Frase 
Aqui, enxergamos o abstrato, ouvimos o silêncio, pensamos no impossível, e 
caminhamos juntos para o mesmo objetivo. 

              Prof. Dr. Ulisses de Araújo 
Fonte: Sem padronização  
Cor: Sem registro 
 
Segundo o criador da frase acima citada, o Prof. Dr. Ulisses de Araújo, quando 
a pessoa atingir os quatro estágios (enxergar o abstrato, ouvir o silêncio, 
pensar no impossível e caminhar juntos para o mesmo objetivo), representa um 
processo de evolução social em acreditar que estamos nesta etapa de vida 
para contribuir com o desenvolvimento das pessoas.  
 
1.7. Cor da Instituição  
 
Sem padronização, exceto na bandeira, o que representa a expressão de 
desejo.    
 
1.8. Marca Pública 
Marca utilizada para divulgação das ações sociais da Instituição. 
Cor: Livre, não existe uma padronização, podendo ser qualquer cor. 
 

Logomarca Registrada                                    ® 

 
 
1.9. Mascote 
Cor: Livre, não existe uma padronização, podendo ser qualquer cor. 
Uso: Informativo, CIPA, eventos, souvenir, material de divulgação e 
comunicação. 
 

 
 
 
1.20. Uso da Marca 
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1.20.1. A marca poderá ser aplicada nos meios de comunicações, parcerias, 
apresentações, divulgação, documentos oficiais, entre outros aprovados pela 
CETEFE. 
1.20.2. A CETEFE poderá autorizar o uso da marca pelo voluntário, 
beneficiário, instituição parceira, instituição terceirizada, entre outros que julgar 
importante a aplicação da marca.  
 
 

Capítulo II 
Gestão Técnica Social 

 
2.1. À Gestão Técnica Social cumpre coordenar as ações do Programa Social 
institucional, conforme estabelecido nas instruções do Conselho de Assistência 
Social do Distrito Federal, Conselho Nacional de Assistência Social e Plano de 
Trabalho Institucional. 
2.2. No mês de dezembro, a Gestão Técnica Social deverá aprovar o Plano de 
Trabalho Institucional para o exercício seguinte, conforme instruções do CNAS 
e CASDF 
2.3. O Plano de Trabalho Institucional durante o exercício, poderá sofrer 
alterações pela Gestão Técnica Social para atender as adequações e 
necessidades da instituição.  
2.4. A alteração acima aduzida poderá ocorrer sem a necessidade de aviso 
prévio e não reserva ao beneficiário, o direito de compensação pelas 
adequações efetuadas. 
2.5. A Gestão Técnica Social, mensalmente deverá emitir o Relatório de 
atividade social de execução do Plano de Trabalho Institucional. 
2.6. No mês de fevereiro, a Gestão Técnica Social, deverá apresentar o 
Relatório de Atividade do Plano de Trabalho Institucional, do exercício anterior, 
para aprovação da Assembleia Geral Ordinária. 
2.7. As atividades sociais serão desenvolvidas em consonância com o 
calendário aprovado pela Gestão Técnica Social. 
2.8. A alteração do calendário de atividade ocorrerá mediante aprovação da 
Gestão Técnica Social.   
2.9. Não é permitido, nas dependências da instituição, qualquer tipo de 
campanha ou manifestação, sem aprovação da Gestão Técnica Social. 
2.10. Os procedimentos técnicos e administrativos para pleitear qualquer tipo 
de benefício do Governo Federal, Estadual, Municipal ou Distrital (bolsa atleta, 
passe livre, órteses/próteses, veículo, entre outros) deverá ser realizado pelo 
beneficiário, sendo de sua inteira responsabilidade coletar assinaturas, 
apresentar documentos, protocolar, entre outros procedimentos, isentando a 
instituição de qualquer responsabilidade. 
2.11. A Gestão Técnico Social não assinará nenhum documento com rasura ou 
fora da validade, bem como, o beneficiário deverá fazer o pedido até 10 (dez) 
dias, do prazo máximo de entrega. 
2.12. A instituição não se responsabiliza por nenhum documento preenchido de 
forma incorreta ou incompleta. 
2.13. O acompanhamento do processo é de responsabilidade do beneficiário 

ou do seu responsável. 
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2.14. Na sexta-feira, a Gestão Técnica Social reunirá para realização da 

reunião coletiva com os profissionais.   

2.15. Todo meio de comunicação, aviso ou informativo com o beneficiário será 
via site institucional, podendo a instituição recorrer de outros instrumentos de 
comunicação com o beneficiário. 
2.16. Qualquer manifestação, reclamação ou registro do beneficiário deverá ser 
realizada pelo site (www.cetefe.org  link FALE CONOSCO), não sendo 
permitida a intervenção ou reclamação do beneficiário na Gestão das 
instituições parceiras.  
 
 

Capítulo III 
Cadastro Social 

 
 
3.1. O cadastro do beneficiário será realizado por meio do site institucional 
(www.cetefe.org) ou conforme instruções da instituição parceira. 
3.2. Ao efetivar o cadastro, a equipe de Avaliação Funcional e Técnica 
informará a agenda de avaliação. 
3.3. Após o recebimento do pedido, a avaliação funcional deverá ser realizada 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias. Não tendo possibilidade de cumprir com o 

prazo, a equipe de avaliação funcional informará à Gestão Técnica Social, o 

novo prazo. 

3.4. A qualquer momento, a equipe de avaliação funcional poderá efetuar 
reavaliação funcional do beneficiário. 
3.5. O beneficiário terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias, após aprovação da 

equipe de avaliação funcional e técnica, para iniciar na atividade programada. 

3.6. Somente poderá iniciar na atividade programada, o beneficiário que 
apresentar os documentos e formulários solicitados. 
3.7. A Gestão Técnica Social poderá ampliar o prazo para o beneficiário iniciar 
na atividade programada. 
3.8. Cada programa/modalidade terá um período mínimo e máximo de 
permanência, reservando-se à Gestão Técnica Social, alterar este período 
mediante parecer e recomendação da equipe de avaliação funcional e técnica. 

3.9. O beneficiário poderá participar em mais de uma modalidade mediante 
aprovação da equipe de avaliação funcional e técnica. 
3.10. A renovação do cadastro social ocorrerá pelo site institucional, com 
período definido pela Gestão Social. 
3.11. Ao necessitar apresentar exames, documentos pessoais, relatórios 
clínicos, dentre outros, o beneficiário deverá entregar, tão somente, cópia. 
3.12. O beneficiário deverá manter os seus dados cadastrais atualizados, não 

sendo permitida a sua participação nas atividades sociais com cadastro 

desatualizado. 

3.13. A Gestão Técnica Social informará à pessoa que solicitou a avaliação 

funcional, o dia, horário e local da avaliação. Após duas tentativas de contato 

para agendar a avaliação, o pedido será cancelado automaticamente.  

http://www.cetefe.org/
http://www.cetefe.org/
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3.14.A Gestão Técnica Social deverá registrar as tentativas de contato para 

agendamento da avaliação funcional 

3.15. A pessoa que não comparecer no dia agendado para avaliação funcional, 

deverá efetivar um novo pedido. 

3.16. No dia da avaliação funcional, o beneficiário deverá trajar conforme as 

orientações contidas no site e chegar 30 (trinta) minutos antes do horário 

agendado para fazer o cadastro social.  

3.17. O deferimento ou indeferimento do beneficiário será mediante estudo de 

caso apresentado pela equipe de avaliação funcional no dia da coordenação 

coletiva, que será realizada toda sexta-feira.  

3.18. O beneficiário que teve o pedido deferido, receberá do profissional da 

modalidade, todas informações de funcionamento da instituição, da modalidade 

e da instituição parceira. 

3.19. A programação do beneficiário deverá ser elaborada pelo profissional da 

modalidade, conforme parecer da equipe de avaliação. 

3.20. Os registros do beneficiário serão mantidos em arquivos digitais da 

Gestão Técnica Social, sendo de acesso do profissional da modalidade, do 

beneficiário e de pessoas credenciadas pela Gestão Técnica Social. 

3.21. As atividades sociais serão gratuitas, planejadas e contínuas, não sendo 

permitida nenhuma forma de compensação para participação (taxa, matrícula, 

mensalidade, doação, dentre outras). 

3.22. O material/equipamento de uso pessoal é de responsabilidade do 

beneficiário, reservando-se à instituição, o fornecimento de 

material/equipamento técnico de uso coletivo.    

3.23. A identificação do beneficiário para participar das atividades será definida 

pela Gestão Técnica Social e caráter de uso pessoal. 

3.24. A utilização de forma incorreta da identificação pessoal poderá levar ao 

afastamento definitivo ou temporário do beneficiário. 

3.25. Fica vetado repassar qualquer informação para terceiros, sem 

autorização do beneficiário e da Gestão Técnica Social. 

3.26. Qualquer procedimento técnico e administrativo realizado pelo 

profissional fora dos padrões da modalidade, envolvendo o beneficiário, deverá 

ser informado e autorizado pela Gestão Técnica Social. 

3.27. As atividades sociais serão presenciais ou por vídeo aula, sendo 

desenvolvidas nas unidades ou endereço eletrônico definido pela Gestão 

Técnica Social. 

3.28. O controle da presença do beneficiário na atividade será realizado pelo 

profissional da modalidade. 

3.29. O pedido de desligamento temporário ou definitivo do beneficiário deverá 

ser apresentado para aprovação da Gestão Técnica Social, podendo ocorrer 

em decorrência de: 

a) descumprimento das normas da instituição; 
b) falta, sendo: 3 (três) consecutivas ou 5 (cinco) alternadas; 
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c) pedido do beneficiário, e 
d) outro motivo apresentado pelo profissional ou beneficiário.   
 
3.30. O profissional da modalidade poderá optar em manter o beneficiário na 
modalidade quando apresentar mais de 3 (três) faltas consecutivas ou 5 (cinco) 
alternadas. 
3.31. O afastamento definitivo da modalidade, não impede o beneficiário de 
frequentar outras modalidades ou solicitar novo pedido de inclusão na 
modalidade afastada, conforme orientações técnicas: 
a) se o pedido ocorrer no mesmo semestre de desligamento, não será 
necessário fazer uma nova avaliação funcional, exceto nos casos que o 
afastamento for por motivo clínico; 
b) se o afastamento for por desligamento da Gestão Técnica Social, somente 
ela poderá rever o parecer. 
 
3.32. A instituição é isenta de danos corporais em virtude de omissão por parte 
do beneficiário; na avaliação funcional/técnica/clínica, por ter atestado 
informações não verdadeiras ou por não manter o seu cadastro Social 
atualizado. 
3.33. As atividades sociais serão realizadas e promovidas por profissionais, 
estudantes, estagiários, apoio, pesquisadores, voluntários, cursistas, dentre 
outros autorizados pela Gestão Técnica Social. 
3.34. O beneficiário não poderá, sem autorização da Gestão Técnica Social:  
a) fazer uso das instalações, equipamento ou material, sem a presença do 
profissional; 
b) promover, afixar e divulgar materiais informativos, propaganda, entre outros 
meios de comunicação; 
c) comercializar ou representar produtos; e 
d) envolver ou interferir em assuntos administrativos, técnicos ou funcionais. 
 
3.35. Em situação de atendimento de emergência do beneficiário durante a 
participação na atividade social, o atendimento será realizado pelo profissional 
da modalidade ou pela equipe estabelecida pela Gestão Técnica Social. 
3.36. Na necessidade de remoção do beneficiário, ele será encaminhado para 
Rede Pública Hospitalar por meio de ambulância disponível pela Rede Pública 
ou por veículo autorizado pela Gestão Técnica Social. 
3.37. O profissional que fez os procedimentos de emergência deverá fazer o 

registro do livro de ocorrência de emergência e comunicar imediatamente à 

Gestão Técnica Social, bem como, manter o responsável do beneficiário 

informado da situação e procedimentos realizados. 

3.38. Após os procedimentos emergenciais, a coordenação social deverá 

acompanhar os procedimentos conclusivos, dando suporte à família e a vítima.  

3.39. O responsável pelo beneficiário, com maior perda funcional, clínica e 

comportamental, quando estabelecido pela equipe de avaliação funcional, 

deverá realizar as atividades de apoio de atividade, conforme orientações do 

profissional da modalidade. 

3.40. O beneficiário que tenha interesse em representar a instituição em 

eventos deverá: 
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a) Solicitar autorização da Gestão Técnica Social; 
b) Autorizar o uso de direito de imagem pela instituição; 
c) Seguir as orientações da modalidade e das instituições parceiras; 
d) Fazer uso das marcas da instituição e das parcerias que apoiam a 
modalidade; 
e) Apresentar-se apto para participar do evento, assumindo toda e qualquer 
responsabilidade, isentando a instituição por danos ocorridos em decorrência 
da sua participação; e 
f) Não cometer atos indisciplinares que possam comprometer a imagem da 
instituição ou da instituição parceira, durante a participação no evento. 
 
3.41. O beneficiário deverá zelar pelo material e equipamento de uso coletivo 
ou fornecido pela instituição, sendo de sua inteira responsabilidade ressarcir à 
instituição, no prazo definido pelo Gestão Técnica Social, o material danificado 
ou extraviado. 
3.42. A instituição não se responsabiliza por qualquer alteração de horário, data 
e local da atividade, incluindo eventos que não sejam de controle da instituição. 
3.43. Qualquer mudança de dia, local e horário de atividade, incluindo eventos 
promovidos pela instituição, o beneficiário será comunicado pelo profissional da 
modalidade e lançado no site institucional (www.cetefe.org), devendo o 
beneficiário que faltou, antes de deslocar-se, consultar o site da instituição para 
manter-se informado dos acontecimentos.  
3.44.  Reserva-se à instituição, os direitos de imagem e som do beneficiário, 
com prazo indeterminado e sem limite de quantidade, estabelecendo a 
instituição, os direitos de uso de imagem, som, nome ou material biográfico, 
produzidos durante a participação do beneficiário representando a instituição. 
Os direitos de imagem em tela terão como finalidade: confecção de material 
promocional, transmissões, retransmissões, publicações, cópias, reproduções 
de exemplares para divulgação de campanha publicitária e promoção da 
instituição e relatórios, incluindo serviços e produtos, que poderão ser 
publicados e divulgados em: 
a – exibições televisivas, compreendendo: TV aberta, circuito fechado, TV por 
assinatura, pay-per-view, video-on-demand, TV interativa, inclusive via internet; 
b - rádio; 
c – jornais, outdoors, revistas, banners, cartazes, front light, back light, folders, 
folhetos, volantes; 
d - locais públicos e privados; 
e - home vídeo; 
f - comunicação eletrônica e digital, de sons e imagens; 
g - projeção de qualquer espécie, inclusive em telas (circuito cinematográfico 
ou não), com ou sem o auxílio de equipamentos eletrônicos e de informática, a 
ser utilizada por toda e qualquer forma e processo de comunicação audiovisual 
ao público, mas não limitado a websites, cd-rom, compact disc interativos, 
digital áudio tape, DVD (digital vídeo disc), videocassetes, suporte de 
computação gráfica, via uso de satélites artificiais, cabo, radiodifusão e outros 
meios físicos e aéreos, bem como, por qualquer mídia (impressa, eletrônica e 
internet), inclusive alternativa, para utilização em âmbito nacional e 
internacional. 
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3.45. O beneficiário se compromete a fazer uso da marca institucional, 
mediante autorização prévia e por escrita da Gestão Técnica Social, incluindo a 
marca das Instituições Parceiras. 
3.46. Será de plena responsabilidade do beneficiário manter informado os 
horários dos treinos, saída de transporte, embarque, eventos, festivais, 
apresentações, seminários, competições, dentre outros, cabendo, bem como, 
comparecer dentro do horário estabelecido para sua participação.  
 

 
Capítulo IV 
Voluntário 

 
4.1. O serviço de voluntário segue as bases legais instituídas por meio da 
legislação Federal e Distrital. 
4.2. O serviço não caracteriza vínculo empregatício, obrigação de natureza 
trabalhista ou previdenciária e será coordenado pela Gestão Técnica Social. 
4.3. O termo de acordo de serviço de voluntário será estabelecido entre a 
Gestão Técnica Social e o voluntário, podendo sofrer alterações no período de 
vigência. 
4.4. O voluntário deverá prestar o serviço na área de sua habilitação 
profissional. 
4.5. O período de prestação de serviço será de no mínimo 6 meses, podendo 
ser renovado ou rescindido antes do término da vigência, mediante 
comunicação por escrito, com antecedência mínima de (30) trinta dias, 
motivando a decisão. 
4.6. Reserva-se à Gestão Técnica Social, encerrar sem aviso prévio, o termo 
contratual de prestação de serviço do voluntário em decorrência de: 
a) Estrutura física interditada; 
b) Perda do espaço destinado para atividade; 
c) Mudança de horário de uso; 
d) Não cumprimento das normas por parte do voluntário; 
e) Encerramento da atividade; 
f) Fatos ou eventos que fujam ao controle administrativo da instituição. 
 
4.7. O voluntário não terá direito ao Certificado ou declaração, quando: 
a) Por iniciativa própria, solicitar desligamento do serviço de voluntário, antes 
do prazo final da vigência. 
b) Ser desligado por ato de indisciplina ou desvio de conduta com o 
beneficiário, profissional da instituição ou terceiros. 
4.8. Reserva-se à instituição: 

a) Emitir certificado com carga horária da prestação do serviço, quando 
concluir o prazo de vigência do serviço de voluntariado; 

b) Dentro das disponibilidades, o Conselho Administrativo poderá autorizar 
ajuda de custo ao voluntário; 

c) Cancelar ou suspender temporariamente e/ou alterar a ajuda de custo, 
sem aviso prévio; 
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d) Desligar o voluntário, quando não cumprir com as normas da instituição 
ou da Instituição Parceira, bem como, cometer ato de desvio de conduta 
com o beneficiário, profissional da instituição ou terceiros; 

e) Alterar o horário, dia e local das atividades, sem consulta ou aprovação 
prévia do voluntário;  

f) O direito de uso de imagem e som da atuação do voluntário para fins de 
divulgação, informação, apresentação em eventos e compor relatório da 
instituição. 

4.9. Responsabilidade do Voluntário: 
a) Assumir as despesas com alimentação, seguro de acidente, transporte, 

uniforme, material de uso pessoal e qualquer tipo de encargos; 
b) Cumprir com as normas administrativas da instituição e da Instituição 

Parceira; 
c) Não provocar danos morais e físico que venham a comprometer a 

imagem da instituição; 
d) Restituir integralmente à instituição e terceiros, qualquer tipo de danos 

por ele, voluntário, provocado; 
e) Manter sigilo das informações do beneficiário e da instituição; 
f) Solicitar autorização da instituição para uso de imagem, som e marca da 

instituição; 
g) Manter atualizado o cadastro de voluntário 
h) Fazer uso da identificação fornecida para atuação no serviço de 

voluntário (crachá, uniforme, carteira etc.); 
i) Não promover qualquer tipo de atividade, uso de equipamentos, 

materiais ou instalações, sem autorização da instituição; 
j) Não promover qualquer forma de comércio, divulgação, propaganda, 

informação ou comunicação, sem autorização da instituição; 
k) Não efetuar qualquer forma de contado com a Instituição Parceira sem 

autorização da instituição. 
  
 

 

Capítulo V 
Visita Institucional 

 
5.1. A visita na Instituição será feita mediante agendamento na Gestão Técnica 
Social por meio do site institucional (www.cetefe.org) acessando o link FALE 
CONOSCO. 
5.2. O dia, horário e modalidade serão definidos pela Gestão Técnica Social. 
5.3. A visita será exclusivamente na modalidade ou programa social definido 
pela Gestão Técnica Social. 
5.4. A visita será acompanhada pela equipe da Gestão Técnica Social. 
5.5. Não é permitido registrar imagens das atividades ou dos beneficiários sem 
autorização da Gestão Técnica Social. 
5.6. O visitante deverá seguir as orientações da Gestão Técnica Social e da 

instituição parceira.  
 

Capítulo VI 

http://www.cetefe.org/
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Programa Social 
 

6.1. Para participação no programa social, o profissional e beneficiário deverão 

estar identificados conforme recomendações da Gestão Técnica Social, bem 

como, fazer uso de traje recomendado para a modalidade. 

6.2. O consumo de comida e bebida na área de atividade somente será 

permitido com autorização da Gestão Técnica Social ou da instituição parceira. 

6.3. Qualquer forma de registro de imagem e som do profissional, do 

beneficiário, de terceiros e da estrutura, somente será permitido com 

autorização da Gestão Técnica Social.  

6.4. Nas atividades aquáticas é permitido o uso de soluções corporais 

protetoras ou vestuário contra agentes climáticos e químicos. 

6.5. A circulação na área não reservada à instituição deverá ser feita com 

autorização da Gestão Técnica Social. 

6.6. Toda intervenção do profissional com o beneficiário ou terceiros deverá ser 

de forma ética, respeitosa, sem discriminação e plena atenção, com respeito ao 

direito da diversidade social. 

6.7. O profissional é responsável pelo gerenciamento de sua atividade, 

mantendo o beneficiário informado sobre a programação e normas de 

funcionamento.  

6.8. O desenvolvimento técnico e pedagógico da atividade é de 

responsabilidade do profissional da modalidade, devendo seguir as orientações 

da Gestão Técnica Social e da equipe de avaliação funcional. 

6.9. O profissional, para exercer suas funções técnicas na instituição ou na 

instituição parceira, deverá estar de posse da cédula de registro profissional. 

6.10. O monitor/estagiário não poderá atuar sem o acompanhamento de um 

profissional registrado e autorizado pela Gestão Técnica Social. 

6.16. A liberação do profissional da instituição para palestra, curso, evento, 

avaliação, estudo de caso, supervisão, suporte técnico, dentre outros, deverá 

ser mediante pedido encaminhado à Gestão Técnica Social (E-mail: 

gestaotecnica@cetefe.org), que pronunciará da disponibilidade, devendo o 

profissional liberado: 

a) Apresentar o Plano de Afastamento à Gestão Técnica Social, que deverá, 

conter as informações relativas ao período de afastamento; qual profissional 

que irá substitui-lo; reposição; adequação das atividades, dentre outros pontos 

que julgar necessários à continuidade da atividade na instituição; e 

b) Informar ao beneficiário o período da sua ausência e quem vai substitui-lo. 

6.17. Não será permitido o cancelamento da atividade na instituição, durante o 

afastamento do profissional. 

6.18. Procedimentos técnicos do profissional: 

6.18.1. Ao concluir a atividade, verificar se o beneficiário esqueceu algum 

objeto; 

6.18.2. O objeto esquecido pelo beneficiário deverá ser deixado na sala dos 

profissionais; 

mailto:gestaotecnica@cetefe.org
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6.18.3. Somente poderá ausentar-se do local de atividade quando constatar 

que todos os beneficiários concluíram suas atividades de forma segura, 

incluindo o uso do vestiário; 

6.18.4. Usar somente o equipamento e estrutura autorizada pela Gestão 

Técnica Social. 

6.18.5. O beneficiário somente poderá usar a estrutura no horário estabelecido 

e com acompanhamento do profissional autorizado pela Gestão Técnica Social; 

6.18.6. Utilizar somente o material que está sob sua responsabilidade, não 

sendo permitido fazer uso do material de outro profissional ou modalidade sem 

autorização; 

6.18.7. Não autorizar o uso da estrutura por beneficiário ou terceiros não 

cadastrados na coordenação social; 

6.18.8. Verificar se o traje do beneficiário está adequado para o 

desenvolvimento da atividade; 

6.18.9. Durante a atividade, manter a postura adequada e respeitosa para com 

as pessoas; 

6.18.10. Ao iniciar as atividades, deverá desligar os equipamentos de uso 

pessoal (celular, computador, CD, etc.), sendo permitido somente para uso 

técnico da modalidade; 

6.18.11. Durante a atividade, consumir alimentos em locais permitidos;  

6.18.12. Não desviar a atenção para terceiros; executar as atividades de forma 

que tenha condições de observar o beneficiário durante a execução da 

atividade e, não se ausentar do local da atividade sem a presença de um 

substituto (profissional habilitado);  

6.18.13. Deixar o local limpo e organizado; desligar as luzes; guardar os 

equipamentos/materiais; preparar o local das atividades, verificando a 

estrutura, material e equipamento e cumprir com o horário de início e término 

das atividades conforme estabelecido na grade horária.  

6.18.14. Para cancelar a atividade ou dispensar o beneficiário, deverá ter a 

autorização da Gestão Técnica Social; 

6.18.15. Caso a estrutura reservada esteja ocupada, o beneficiário não poderá 

ser dispensado sem as instruções da Gestão Técnica Social; 

6.18.16. Qualquer mudança de horário, turma, modalidade, dia e nível técnico 

deverá ter autorização da Gestão Técnica Social; 

6.18.17. O planejamento de atividade deverá ser elaborado com base no 

parecer da equipe técnica e funcional; 

6.18.18. Não poderá delegar a sua atividade para outro profissional ou 

monitor/estagiário sem autorização da Gestão Técnica Social; 

6.18.19. Em caso de ocorrências com o beneficiário, a Gestão Técnica Social 

deverá ser comunicada; 

6.18.20. A participação do profissional na coordenação coletiva deverá ser 

cumprida conforme calendário anual (dia, horário e local);  

6.18.21. Apoiar o beneficiário, caso seja necessário, na preparação do início e 

término das atividades; 



 12 

6.18.22. Conhecer os procedimentos e localização dos recursos de socorros e 

urgências;  

6.18.23. As atividades somente serão realizadas mediante condições de 

segurança do profissional e beneficiário;  

6.18.24. Oferecer apoio técnico, administrativo e pedagógico ao monitor, 

estagiário, voluntário, pesquisador, visitante e convidado; 

6.18.25. Estabelecer no plano de atividade individual as orientações e 

recomendações da equipe do Núcleo de Avaliação Funcional, bem como, 

seguir a estrutura básica do programa; 

6.18.26. Efetuar o controle de frequência do beneficiário diariamente; 

6.18.27. Apresentar os relatórios pedagógicos e de assistência social dentro do 

prazo definido pela Gestão Técnica Social; 

6.18.28. Não efetuar alteração nos procedimentos técnicos do beneficiário sem 

aprovação da equipe do Núcleo de Avaliação Funcional e da Gestão Técnica 

Social. 

6.18.29. O profissional deverá trajar-se adequadamente, conforme exigência da 

modalidade;  

6.18.30. Cumprir com o cronograma de trabalho (dia e horário); 

6.18.31. Participar de matérias jornalísticas (escrita ou falada), somente com 

autorização da Gestão Técnica Social; 

6.18.32. Não fazer qualquer espécie de procedimento sobre algo que não 

tenha conhecimento; 

6.18.33. Para produção de matéria jornalística na instituição, deverá 

encaminhar o pedido para a Gestão Técnica Social com antecedência mínima 

de 3 (três) dias da realização da matéria. 

6.18.34. A Coordenação coletiva dos profissionais será realizada nas sextas-

feiras, com horário definido para cada modalidade pela coordenação 

institucional.  

6.18.35. É expressamente proibida qualquer manifestação contra os princípios 

da diversidade e dos direitos sociais das pessoas, tendo o beneficiário e os 

profissionais a liberdade de expressão e os seus direitos constitucionais 

assegurados e garantidos. 

 

CAPÍTULO VII 
Benefícios Sociais 

 
 
7.1. O Conselho Administrativo deverá aprovar o custo dos serviços prestados 
pela instituição, estabelecendo isenções aos beneficiários e núcleo familiar. 
7.2. O Conselho Administrativo deverá aprovar no mês de dezembro o Plano 
Orçamentário Social para o exercício seguinte. 
7.3. A prestação de serviço ao beneficiário será gratuita, contínua e planejada, 
isentando o beneficiário de qualquer forma de pagamento ou transferência de 
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bens ou qualquer outra modalidade como forma de pagamento pelo serviço 
recebido na instituição. 
7.4. Os registros das gratuidades serão computados em relatórios sociais. 
7.5. Havendo a necessidade de inclusão de novos serviços ou ajustes nos 
valores, o Conselho Administrativo deverá aprovar, mediante apresentação de 
proposta da Gestão Técnica Social. 
7.6. Os serviços prestados gratuitamente às pessoas jurídicas serão 
estabelecidos no Termo de Acordo de Cooperação e registrados em relatórios. 
7.7. O Gestão Técnica Social encaminhará para aprovação do Conselho 
Administrativo, os benefícios sociais que serão oferecidos aos colaboradores, 
conselheiros, diretores, profissionais, voluntários, entidades parceiras, 
beneficiários, dentre outros que julgar pertinente. 

 
 

 

 

Capítulo VIII 
Eventos 

 
8.1. Para participação, realização e promoção de eventos, o profissional deverá 
encaminhar o Plano de Eventos para análise da Gestão Técnica Social.  
8.2. No Plano de Evento deverá constar: 
a) Nome do Evento; 
b) Objetivo; 
c) Participação da Instituição (beneficiários e profissionais) 
d) Período; 
e) Despesas Institucionais; 
f) Apoiadores: 
g) Fonte de recurso: 
h) Orçamento; 
i) Uso da marca instituição e instituições parceiras; 
j) Local; 
k) Estrutura; 
l) transporte, hospedagem, alimentação, translado; 
m) Uniforme; 
n) Outros pontos, a critério da Gestão Técnica Social, para emissão de parecer.  

 
 
 

Capítulo IX 
Cursos de Vivência 

 
9.1. O Curso de Vivência oportuniza a pessoa interessada em vivenciar as 
atividades desenvolvidas nos programas sociais da instituição, com 
programação pré-estabelecidas em: 
a) Vivência prática; 
b) Estudo Dirigido; e 
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c) Supervisão. 
9.2. O Curso de Vivência é gratuito, isento de taxa de matrícula. 
9.3. A pessoa interessada em ingressar no Curso de Vivência deverá: 
a) Acessar o site da instituição (www.cetefe.org), entrar no link Curso de 
Vivência, preencher o formulário e enviar. 
b) A Gestão Administrativa analisará o pedido para participar do Curso de 
Vivência. No caso de deferimento, a pessoa será convidada para entrevista 
com Gestão Administrativa. 
c) Na entrevista, a pessoa deverá apresentar os documentos pessoais e 
formulários do cadastro. 
9.4. As atividades são presenciais, desenvolvidas nas unidades indicadas pela 
instituição e não remuneradas. 
9.5. O registro da presença do cursista será feito por meio de formulário padrão 
do Curso de Vivência onde a pessoa cadastrada deverá apresentar ao 
profissional de cada modalidade, que atestará a presença e carga horária. 
9.6. A pedido da Gestão Técnica Social, a Gestão Administrativa poderá 
aprovar junto ao Conselho Administrativo, ajuda de custo para o cursista. 
9.7. Sem aviso prévio, a instituição poderá alterar ou cancelar o cronograma 
das atividades sem necessidade de reposição das atividades canceladas ou 
ressarcir o beneficiário de qualquer prejuízo ocorrido pela alteração ou 
cancelamento das atividades. 
9.8. Na conclusão do curso, a instituição emitirá ao cursista certificado com 
registro da carga horária, período de vivência, avaliação e conteúdo. Não será 
fornecido ao cursista certificado com carga horária abaixo de 72 horas. 
9.9. O cursista para obter o certificado deverá cumprir no mínimo 72 horas de 
vivência, com a escala de vivência:  
a) Semestral: 3 horas diárias x 4 semanas x 6 meses = 72 horas. 
b) Compactado: Carga horária diária, dia da semana e mês serão 
estabelecidos em estudo promovido pela Gestão Técnica Social, em conjunto 
com a pessoa interessada no curso de vivência.  
9.10. O certificado será enviado eletronicamente 5 (cinco) dias após o 
encerramento do Curso.   
9.11. Será de responsabilidade do cursista as despesas de alimentação, 
seguro pessoal de acidente, transporte, uniforme, material de uso pessoal ou 
outra despesa que julgar necessária para participar no Curso de Vivência. 
9.12. O cursista deverá cumprir para com as normas da instituição e da 
Instituição Parceira, responsabilizando-se pelos danos provocados à terceiros 
pelos atos praticados. 
9.13. A idade mínima para participar no curso de vivência é de 18 anos ou 
abaixo de 18 anos, se vinculado a uma instituição parceira.  
9.14. O cursista deverá manter sigilo das informações relativas ao beneficiário. 
9.15. O uso da identificação fornecida pela instituição é obrigatório. 
9.16. O registro de imagens ou som das atividades somente será permitido 
mediante autorização da instituição e do beneficiário. 
9.17. Não é permitido promover qualquer tipo de atividade, usar equipamentos, 
materiais ou instalações, sem autorização da instituição, bem como, entrar em 
contato diretamente com as Instituições Parceiras para tratar de assuntos 
vinculados às atividades da instituição. 
9.18. Não é permitido qualquer tipo de divulgação, propaganda, informação, 
comércio ou comunicação, sem autorização da Gestão Técnica Social. 
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9.19. A instituição desligará o cursista nas seguintes situações: 
a) Descumprir as normas institucionais ou da instituição parceira; 
b) Descumprir o cronograma de atividade; 
c) Não participar das ações pedagógicas previstas no cronograma de atividade; 
d) Cometer danos à terceiros; 
e) A pedido da instituição ou da Instituição Parceira; e 
g) A pedido do Cursista. 
  
9.20. Não será emitido qualquer tipo de documento (declaração, certificado, 
carta) ao cursista que for desligado ou não cumprir a carga mínima de 72 horas 
de vivência. 
9.21.  A realização das atividades no Curso de Vivência não caracteriza 
qualquer modalidade de trabalho, não possuindo, ainda, o cursista, vínculo 
empregatício de qualquer natureza com a instituição ou com a Instituição 
Parceira ou modalidade de estágio remunerado.  
9.22. Reserva-se à instituição e a Instituição Parceira, o direito do uso de 
imagem e som do cursista registradas durante as atividades para fins de 
exposição em eventos; apresentação da instituição e composição de material 
Institucional (informativo e divulgação e relatório). 
 
 

Capítulo X 
Gestão Administrativa 

 
10.1. A Gestão Administrativa é responsável pela execução, controle e 
fiscalização dos procedimentos financeiros, expediente, patrimônio, compra, 
recurso humano, controle interno, contábil, contrato, protocolo, dentre outros 
procedimentos no âmbito de sua alçada. 
10.2. Reserva-se ao Conselho Administrativo, fundamentar os atos da Gestão 
Administrativa, por meio de Resolução aprovada em reunião ordinária realizada 
uma vez por semana ou extraordinária, quando convocada pelo Presidente. 
10.3. Os atos administrativos serão imparciais e voltados à defesa dos 
princípios legais, estatutário e normativo da instituição, com o escopo de não 
se permitir tomadas de decisões de interesses ou vantagens pessoais. 
10.4. A realização da Assembleia deverá seguir os princípios normativos 
estabelecidos no Estatuto, sendo de responsabilidade da Gestão Administrativa 
a organização dos procedimentos de elaboração dos instrumentos de 
divulgação e convocação; acompanhamento da assembleia; registro no cartório 
e encaminhamento, considerando: 
10.4.1. As Assembleias Ordinárias e Extraordinárias serão realizadas conforme 
previsão estatutária. Na ausência de instruções estatutárias para realização da 
assembleia, o Conselho Administrativo, a pedido do Presidente, aprovará o 
edital de chamamento público da Assembleia, estabelecendo:  
a) A realização da Assembléia em 5 (cinco) dias após a data de publicação do 
chamamento público; 
b) O local e horário da primeira chamada e da segunda chamada, realizada em 
primeira chamada com 50% mais um do total de associados cadastrados e em 
segunda chamada, com o total de associados presentes. 
c) Pauta do assunto  
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A Assembleia poderá ser realizada presencialmente ou de forma remota, com o 
chamamento público, publicado no site institucional. 
10.4.2. As Assembleias do Conselho Fiscal serão realizadas conforme 
estabelecido no Estatuto. Na ausência de instruções estatutárias para 
realização da assembleia, o Conselho Administrativo, a pedido do Presidente, 
aprovará o edital de chamamento público da Assembleia, estabelecendo:  
a) A realização da Assembleia será 5 (cinco) dias após a data de publicação do 
chamamento público; 
b) O local e horário da primeira chamada e da segunda chamada, realizada em 
primeira chamada com 50% mais um do total de associados cadastrados e em 
segunda chamada, com o total de associados presentes. 
c) Pauta do assunto  
A Assembleia poderá ser realizada presencialmente ou de forma remota, com o 
chamamento público, publicado no site institucional. 
10.4.3. A emissão de documentos administrativos (aviso, carta, relatório, ofício, 
parecer, solicitação, declaração, requerimento, recibo, emissão de nota, entre 
outros) somente ocorrerá com autorização da Gestão Administrativa e 
aprovação do Presidente. 
10.4.4 Os documentos recebidos deverão ser registrados pela Gestão 
Administrativa e ser de conhecimento do Presidente.  
10.4.5 Os documentos expedidos e recebidos serão registrados na Gestão 
Administrativa como forma de controle interno institucional.  
10.5. O Conselho Administrativo reunirá na sexta-feira para deliberar a pauta 
administrativa proposta pelo presidente. 
 

 
 

Capítulo XI 
Atos Financeiros 

 
11.1. Os atos financeiros serão executados conforme instruções estatutárias e 
contábeis, mediante autorização do Presidente e instruções da Gestão 
Administrativa. 
11.2. A instituição poderá subsidiar financeiramente como ajuda de custo seus 
beneficiários, membros do conselho, membros da diretoria, voluntários, 
profissionais, estagiários, entidades parceiras, colaboradores e outros de 
interesse social da instituição. 
11.3. Em nenhuma hipótese, o subsídio financeiro retroaludido será ou poderá 
ser caracterizado como: provento, rendimento, vitalício, vínculo trabalhista, 
sociedade, distribuição de renda ou benefício pessoal, vedado, ainda, sua 
concessão fora das normas contábeis e estatutárias.  
11.4. A aprovação do subsídio financeiro se dará consoante parecer prévio da 
Gestão Administrativa e aprovação do Conselho Administrativo. 
11.5. A Diretoria Executiva poderá receber mensalmente ajuda de custo, 
conforme estabelece as instruções Federais e Distritais de Assistência Social, 
com tabela de valores aprovada pelo Conselho Administrativo.  
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11.6 Os atos financeiros serão contabilizados conforme as normas técnicas 
para entidades sociais e instruções do Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios. 
11.7. Nenhum ato financeiro poderá ser de interesse pessoal, devendo sempre 
prevalecer os interesses sociais da instituição. 
11.8. A inestituição deverá manter atualizadas as Certidões Federais e 
Distritais relativas aos compromissos financeiros, tributários e outras instruções 
definidas para entidades sociais. 
11.9. O Conselho Fiscal desenvolverá suas funções conforme estabelecidas 
nas instruções estatutárias. 
11.10. Os documentos fiscais, contábeis, processos, acordos, parcerias, 
resoluções, dentre outros, deverão estar à disposição do Conselho Fiscal e 
Auditoria Independente, exceto os arquivos classificados como prontuário do 
beneficiário, que contêm informações clínicas e funcionais reservadas. 
11.11. Reserva-se ao Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, cancelar, 
bloquear e opinar sobre qualquer ato financeiro aprovado pelo presidente, 
tesoureiro e Coordenação Institucional, que não esteja dentro das normas 
fiscais Federais e Distritais.  
11.12. Não é permitida abertura de conta em nome de terceiros ou membros da 
Diretoria/Conselho para recebimento de recursos em nome da instituição. 
11.13. Fica vetada a qualquer pessoa natural ou jurídica, assinar documentos 
ou representar a instituição em atos administrativos e financeiros, exceto os 
representados por procuração, devendo a representação ser autorizada pela 
Gestão Administrativa. 
11.14. A instituição manterá mensalmente movimentação de caixa para 
despesas diárias e de urgência (cópia, cartório, estacionamento, limpeza de 
veículo, compra emergencial de material de expediente, manutenção, etc), com 
gasto mensal definido pelo Conselho Administrativo. 
11.15. Toda liberação financeira, ajuda de custo, isenções, taxas, 
mensalidades, custo de manutenção, salário, dentre outros valores, será 
elaborada pela Gestão Administrativa, aprovada pelo Presidente e Conselho 
Administrativo por meio de Resolução. 
 

Capítulo XII 
Patrimônio 

 
12.1. O controle patrimonial será executado pela Gestão Administrativo, conforme 
estabelece nos principais contábeis e o Estatuto Institucional, classificados nos 
grupos: 
a) Patrimônio Institucional: adquirido pela instituição por meio de compra ou doação; 
b) Patrimônio de Instituição Parceira: cedido pela instituição parceira para uso 
temporário pela CETEFE; e 
c) Patrimônio de Terceiros: cedido por profissionais ou beneficiários para uso 
temporário pela CETEFE. 
12.2. A movimentação do patrimônio ocorrerá mediante autorização do responsável 
da guarda do patrimônio (Formulário - Anexo I), não sendo necessário autorização da 
Gestão Administrativa.  
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12.3. A movimentação interna definitiva do patrimônio ocorrerá com da Gestão 
Administrativa mediante apresentação do relatório do responsável pela guarda do 
patrimônio (Formulário – Anexo I). 
12.4. A movimentação temporária ou definitiva do patrimônio para ambiente externo 
ocorrerá com autorização da Gestão Administrativa apresentação do relatório do 
responsável da guarda do patrimônio e registro no controle patrimonial (Anexo II). 
12.4. No mês de dezembro a Gestão Administrativa deverá fazer o inventário 
patrimonial.   
12.5. Em caso de sinistro do patrimônio (perda, roubo, danos ou furto), o responsável 
da guarda do patrimônio comunicará para Gestão Administrativa, que abrirá inquérito 
administrativo para apurar dos fatos do sinistro (Formulário – Anexo III). 
12.6. O responsável pela guarda do patrimônio poderá solicitar a Gestão 
Administrativa, o recolhimento do patrimônio classificado como inservível (Anexo IV). 
12.7. O patrimônio que foi efetivado a baixa será registrado no lote de doação 
conforme estabelece as normas Estatutárias. 
12.8. Os procedimentos administrativos (relatórios e formulários) serão encaminhados 
para Gestão Administrativa. 
12.9. Os documentos formalizados nos e-mails serão considerados comprovantes 

para os autos processuais, com equivalência de assinatura eletrônica. 

12.10. A identificação do patrimônio será em lugar visível, exceto patrimônios 
que não sejam permitidos o uso da identificação (risco de danos ao patrimônio, 
sem área de colagem ou segurança).  
12.11. A reposição do patrimônio deverá ser de acordo com a especificação do 
cadastro patrimonial ou de melhor padrão existente no mercado, mediante 
aprovação do Conselho Administrativo. 
12.12. Qualquer necessidade de manutenção do patrimônio, o responsável 
deverá enviar o pedido a Gestão Administrativa. 
12.13. A aquisição de patrimônio (doação ou compra) deverá ocorrer após 
parecer da Gestão Administrativa.  
12.14. A utilização do patrimônio será de uso exclusivo de interesse da 
instituição, não sendo permitido, o uso para favorecimento pessoal.  
12.15. Patrimônio de Terceiros: 

12.15.1. O controle da movimentação do patrimônio de terceiros será realizado com 

autorização da Gestão Administrativa (Formulário - Anexo I). 

12.15.2. O patrimônio será registrado no controle interno patrimonial. 

12.15.3. A movimentação interna temporária do patrimônio ocorrerá mediante 

autorização do responsável pela guarda do patrimônio (Formulário - Anexo II). Não é 

sendo necessário autorização Gestão Administrativa.  

12.15.4. A movimentação interna definitiva do patrimônio ocorrerá com aprovação do 

responsável do patrimônio e da Gestão Administrativa (Anexo III). 

12.15.4. A movimentação temporária ou definitiva do patrimônio para ambiente 

externo ocorrerá com aprovação do responsável do patrimônio e da Gestão 

Administrativa (Anexo IV). 

12.15.5. Na ocorrência de sinistro do patrimônio (perda, roubo, danos ou furto), o 

responsável da guarda do patrimônio comunicará Gestão Administrativa o sinistro 

(Formulário – Anexo V). 

12.15.6. A Gestão Administrativa solicitará abertura de inquérito administrativo para 

apurar os fatos do sinistro.  
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12.15.7. O patrimônio classificado como inservível será devolvido ao responsável do 

patrimônio - Terceiro (Anexo VI). 
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ANEXO I 

 
 

 
MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável pela Guarda  
 

Autorização da Movimentação do Patrimônio 

Unidade   

 

Responsável da Guarda 

Nome  

Celular  

E-mail  

Movimentação Temporária Período de uso: De  à 

Movimentação Definitiva  
 

Autorização da Gestão Administrativa: Data: 

 
 

Registro da Unidade do Controle de Patrimônio: Data: 
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ANEXO II 

 
 

 

MOVIMENTAÇÃO EXTERNA DO PATRIMÔNIO 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável pela Guarda  
 

Autorização da Movimentação do Patrimônio 

Motivo  

Unidade  

Endereço   

 

Responsável da Guarda 

Nome  

Celular  

E-mail  

Movimentação Temporária Período de uso: De  à 

Movimentação Definitiva  
 

Autorização da Gestão Administrativa: Data: 

 
 

Registro da Unidade do Controle de Patrimônio: Data: 
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ANEXO III 

 
 

 

OCORRÊNCIA DE SINISTRO DO PATRIMÔNIO 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade do Patrimônio  

Responsável pela Guarda  
 

Ocorrência pelo Responsável pela Guarda do Patrimônio: 

 
 

Parecer da Gestão Administrativa:  

 
 

Registro da Unidade de Controle do Patrimônio:  
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ANEXO IV 

 
 

PATRIMÔNIO INSERVÍVEL 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade do Patrimônio  

Responsável pela Guarda  
 

Motivo da Solicitação da Baixa: 

 
 

Parecer da Gestão Adminstrativa: 

 
 

Registro da Baixa do Controle Patrimonial: 
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PATRIMÔNIO DE TERCEIROS 
 
ANEXO I 

 
 

 
SOLICITAÇÃO DE ENTRADA DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS 

 

Responsável pelo Patrimônio: 

Nome   

CPF/CNPJ  

Endereço  

 

Contatos 

Email  

Celular  

Telefone Fixo  
 

Registro do Patrimônio 

Número do 

Patrimônio 

Descrição Status 

   

   

Eu, responsável pelo patrimônio, solicito autorização de entrada na CETEFE do 

patrimônio descrito acima, estando ciente e de acordo com as normas patrimonial 

da CETEFE 
 

 

Unidade de instalação do patrimônio: 
 

Autorização da Gestão Administrativa: 

 
 

Registro do Controle Patrimonial da CETEFE:  
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ANEXO II 

 
 

MOVIMENTAÇÃO INTERNA TEMPORÁRIA DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável da CETEFE pela 

Guarda  

 

Responsável do Patrimônio   

Período da movimentação De   à 

Unidade de Destino Temporário  

Parecer da Movimentação: 
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ANEXO III 

 
 

MOVIMENTAÇÃO INTERNA DEFINITIVA DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável da CETEFE pela 

Guarda  

 

Responsável do Patrimônio   

Parecer dos Participes: 

 
 

Movimentação do Patrimônio 

Unidade   

Responsável da CETEFE da 

Guarda Patrimonial 

Nome  

Celular  

E-mail  

Responsável do Patrimônio Nome  

Celular  

E-mail  

Autorização da Gestão Administrativa  
 

Registro do Controle Patrimonial: 
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ANEXO IV 

 
 

MOVIMENTAÇÃO EXTERNA DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS 
 

MODALIDADE DE MOVIMENTAÇÃO: (  ) Temporária    (   ) Definitiva 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável da CETEFE pela 

Guarda  

 

Responsável do Patrimônio   

Parecer da Movimentação: 

 
 

Movimentação do Patrimônio 

Temporária De   à                                      

Unidade   

Responsável da CETEFE da 

Guarda Patrimonial 

Nome  

Celular  

E-mail  

Responsável do Responsável 

do Patrimônio 

Nome  

Celular  

E-mail  

Autorização da Gestão Administrativa  
 

Registro do Controle Patrimonial: 
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ANEXO V 

 
 

OCORRÊNCIA DE SINISTRO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIROS 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável da CETEFE pela 

Guarda  

 

Responsável do Patrimônio   
 

Ocorrência – Parecer do Responsável da CETEFE pelo Patrimônio:  

 
 

Inquérito Administrativo - Parecer da Gestão Administrativa: 

 
 

Registro da Unidade de Controle do Patrimônio: 
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ANEXO VI 

 
 

PATRIMÔNIO INSERVÍVEL DE TERCEIROS 
 

Registro do Patrimônio 

Número do Patrimônio  

Descrição do Patrimônio  

Unidade atual do Patrimônio  

Responsável da CETEFE pela 

Guarda  

 

Responsável do Patrimônio   
 

Motivo da Solicitação da Baixa Patrimonial: 

 
 

Parecer da Gestão Administrativa: 

 
 

Controle Patrimonial - Registro da Baixa e Devolução para o Responsável do 

Patrimônio 

 
 

 

 

 

 
 

Capítulo XIII 
Transporte 

 
 

13.1. Havendo disponibilidade, a instituição colocará um veículo para 
assistência aos serviços sociais e administrativos. Na ausência deste veículo 
poderá contratar serviços de terceiros. 
13.2. Não será permitido o uso de veículo próprio para realização dos serviços 
da instituição. Exceção poderá ocorrer para veículos credenciados e aprovados 
pelo Gestão Administrativa. 
13.3.  A instituição não se responsabilizará por danos ocorridos por uso de 
veículo próprio não credenciado. 
13.4. O credenciamento do veículo será realizado pela Gestão Administrativa. 
13.5. Na ocorrência de multa, o condutor do veículo será responsável pelo 
registro da infração na sua Carteira Nacional Habilitação, reservando-se à 
instituição, cobrar ou não, pelo pagamento da multa cometida pelo condutor do 
veículo.  
13.6. Ao receber o veículo para uso externo, o condutor, caso constatado dano 
material durante a inspeção veicular, deverá registrar a ocorrência em 
caderneta própria, constatada, de danos no veículo, com comunicação do fato 
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à Gestão Administrativa, antes de sair com o veículo. O condutor que sair com 
o veículo sem registrar a ocorrência, assumirá a responsabilidade pelos danos. 
13.7. Na ocorrência de sinistro no veículo, o usuário deverá: 
a) Comunicar imediatamente à Gestão Administrativa; 
b) Não se ausentar do na área da ocorrência, sem antes receber as 
orientações da Gestão Administrativa; 
c) Fazer registro policial; 
d) Prestar assistência às vítimas; 
e) Seguir as orientações trabalhistas; 
f) Registrar no mapa de inspeção do veículo; e 
g) Seguir as orientações do código de trânsito. 
 
13.8. A manutenção do veículo será de responsabilidade da Gestão 
Administrativa. 
13.9. O veículo será disponibilizado mediante agendamento junto à Gestão 
Administrativa. 

 
 

Capítulo XIV 
Colaboradores 

 
14.1. Para efetivar o vínculo contratual com a instituição, a pessoa aprovada 
deverá apresentar os documentos estabelecidos pela legislação trabalhista, 
conforme a modalidade de contratação (CLT, RPA ou Temporário) ou 
disponibilidade definida nos Termos Contratuais estabelecidos nos Contratos 
de prestação de serviço da instituição. 
14.2. O colaborador prestará o serviço de forma presencial ou home office, 
conforme determinação da Gestão Administrativa. 
14.3. É vetada jornada extra de trabalho ou serviços fora da disponibilidade 
contratual, bem como, qualquer acordo direto do colaborador com a instituição 
que a CETEFE presta serviço. 
14.4. É facultativa a participação do colaborador em reuniões fora do horário de 
expediente. 
14.5. O colaborador deverá manter seu cadastro pessoal e funcional 
atualizado, não sendo de responsabilidade da instituição, a ocorrência de 
prejuízo pessoal do colaborador em decorrência da falta de documento não 
apresentado ou atualizado pelo colaborador. 
14.6. Qualquer irregularidade trabalhista constatada pelo colaborador deverá 
ser comunicada imediatamente à Gestão Administrativa pelo link do site 
institucional (www.cetefe.org) “FALE CONOSCO”. 
14.7. O colaborador da CETEFE prestador de serviço em instituição contratual, 
não possui vínculo trabalhista com a instituição que a CETEFE presta serviço. 
14.8. O colaborador deverá cumprir com as normas da instituição que a 
CETEFE presta serviço. 
14.9. O colaborador que cometer danos à terceiros ou a CETEFE, deverá 
responder via processo administrativo. 
14.10. Na hipótese de afastamento do colaborador, a chefia imediata deverá 
comunicar à Gestão Técnica Social ou à Gestão Administrativa.  

http://www.cetefe.org/
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14.11. É vetado ao colaborador promover ou gerenciar qualquer forma de 
comércio, manifestação política e/ou religiosa dentro das instalações da 
Instituição Parceira ou que a CETEFE presta serviço, sem autorização da 
gestão institucional. 
14.12. É vetado o uso do nome da CETEFE, da Instituição que prestamos 
serviço ou da Instituição Parceira sem autorização da Gestão Técnica Social. 
14.13. O colaborador, para identificar os pagamentos trabalhistas efetuados 
pela CETEFE, deverá consultar os seus dados bancários, sendo vetado o 
contato direto com a Instituição que a CETEFE presta serviço.  
14.14. Todo procedimento administrativo será lastreado na legislação 
trabalhista, convenção e acordo coletivo. 
 

Capítulo XV 
Afastamento das Atividades Profissionais 

 
15.1. O pedido de afastamento da atividade deverá seguir a legislação ou 

instruções do regime de trabalho ou da Instituição que o profissional for 

vinculado. 

15.2. O pedido deverá ser apresentado na Gestão Técnica Social. 

15.3. Reserva-se à instituição cumprir a legislação e instruções sobre o pedido 

de afastamento. 

15.4. O pedido que não constitui força de lei ou instrução deverá ser analisado 

pela Gestão que o profissional for ligado, levando-se em consideração a 

relevância do pedido e pertinências institucionais. 

15.5. Protocolo dos Pedidos de Afastamento: 

a) Contratos de Prestação de Serviço:  

a.1. O pedido deverá ser encaminhado para sua gestão local, que deverá 

encaminhar o pedido para a Gestão Técnica Social; 

a.2. O parecer de aprovação da liberação será do Gestor da Instituição 

Contratual e da Gestão Técnica Social;  

a.3. O processo deferido será encaminhado para a Gestão Administrativa 

para procedimentos técnicos de liberação. 

 

b) Termo de Acordo de Cooperação:  

b.1. O pedido deverá ser feito na Gestão Técnica Social, conforme as 

instruções da instituição parceira; 

b.2. Em caso de deferimento, o profissional deverá apresentar os 

documentos definidos pela Instituição Parceira, bem como, a forma de 

conclusão processual (comprovantes, declarações, relatório, dentre outros); 

b.3. Nenhum afastamento poderá prejudicar as atividades da instituição, 

devendo o profissional interessado no afastamento, apresentar a estratégia 

de manutenção da atividade na sua ausência; 

b.4. O profissional afastado deverá informar no meio de comunicação da 

instituição, o período que ficará afastado e andamento das atividades na 

sua ausência; 
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b.5. O profissional interessado no afastamento é responsável direto para 

protocolar, acompanhar, prestar contas e concluir o processo;  

b.6. Todo procedimento administrativo do afastamento deverá ser realizado 

no dia da Coordenação Individual do profissional. 

c) Colaborador da Sede 

c.1. O colaborador deverá solicitar o afastamento para a Gestão que for 

ligado. 

c.2. O processo deferido será encaminhado para a Gestão Administrativa 

para procedimentos técnicos. 

  

 

Capítulo XVI 
Pedido de Compra, Serviço e Aquisição 

 
16.1. Procedimentos que devem ser tomados pelos solicitantes que atuam na 
sede e nos contratos celebrados pela CTEFE, antes de cada pedido:  
 

a) Verificar a real necessidade do produto/equipamento/serviço que será 
solicitado e, no caso de 1ª aquisição se o material é padronizado; 

b) Verificar em caso de Material Permanente se há local e condições para 
instalação do mesmo: Ponto de energia, hidráulica, telefônica, internet 
pronta para instalação, espaço físico preparado, acesso possível, etc.;  

c) No caso de equipamento de TI, contatar a Gestão de Tecnologia da 
Informação e Comunicação da CETEFE para emissão de parecer 
técnico; e 

d) Verificar em caso de Material de Consumo se há local e condições para 
a guarda e acondicionamento, dentro das indicações por parte do 
fabricante.   

e) Verificar se o material de consumo ou material permanente necessário 
não existe em estoque ou se atingiu a quantidade mínima necessária 
para se efetuar um novo pedido. 

f) Se houver a necessidade de pedido de compra ou contratação de um 
serviço, esta necessidade deverá ser levada ao responsável da sua 
Unidade que terá a responsabilidade de avaliar o pedido e encaminhá-lo 
à Gestão Administrativa, via e-mail: administrativo@cetefe.org 

 
 
16.2. Procedimentos Administrativos do Pedido:  
 

a) O (A) responsável pela Unidade Solicitante deverá solicitar a compra, 
serviço ou aquisição, através do Formulário de Pedido (Anexo), 
devidamente preenchido e assinado, enviando para o e-mail 
administrativo@cetefe.org   

b) A Gestão Administrativa fará a análise do pedido e, se necessário, 
solicitará à Unidade Solicitante, ajustes no pedido; 

mailto:administrativo@cetefe.org
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c) A Gestão Administrativa poderá realizar consulta às unidades 
consumidoras do bem/serviço; 

d) Cada pedido deve ser para um único grupo de específico (equipamento 
de informática, material de expediente, material laboratorial, material de 
manutenção elétrica, refrigeração, mobiliário etc.), inclusive quando se 
tratar de serviço de manutenção de equipamento e material permanente 
com reposição de peças;  

e) Na justificativa do formulário deve constar as razões ou motivação do 
que se pretende e das suas finalidades.  A justificativa é obrigatória, pois 
é o instrumento que dá visão ao Ordenador de Despesa quanto à 
aprovação ou não da solicitação de aquisição. Deve constar o motivo da 
necessidade do bem ou o serviço, fundamentadamente, demonstrando, 
inclusive, a demanda e o devido uso e armazenamento; 

f) Não indicar marca, nem modelo de um determinado fabricante; exceto 
quando, em processo de contratação de manutenção corretiva ou 
preventiva, tratar-se da identificação de um equipamento do patrimônio 
da CETEFE ou do Contrato, ou quando for necessária referência para 
indicar similaridade;  

g) A especificação completa do material ou serviço com o padrão de 
desempenho é fundamental para que você receba exatamente o que 
necessita;  

h) Todos os formulários de pedido de material ou serviço só serão aceitos 
se estiverem devidamente preenchidos, conforme as determinações 
trazidas pelo presente manual; 

i) A requisição deve ser enviada, com antecedência mínima de 15 dias; e 
j) O responsável pelo pedido deverá acompanhar todo o processo até o 

seu final. 
 

16.3. Pedido de Compra: 
 
a) O pedido de compra deverá ser encaminhado para a Gestão Administrativa, 
formatada com 3 (três) orçamentos, detalhando a forma de pagamento, 
parcelas, entrega e garantia; 
b) O pedido de compra vinculado ao projeto deverá seguir as instruções dos 
projetos;  
c) A Gestão Administrativa orientará a forma de aquisição do pedido de compra 
que foi aprovado; 
d) O parecer da Gestão Administrativa será amparado pelas informações de 
compra, orçamento disponível e importância da aquisição;  
e) Na compra de material permanente (patrimônio), somente será liberado para 
uso, após o cadastro no sistema de patrimônio;  
f) O material de consumo deverá ser registrado no sistema de controle de 
estoque e o seu uso será mediante baixa no sistema de compra; e 
g) O profissional poderá acompanhar e orientar o processo de compra e 
aquisição, principalmente quando esta for de material ou equipamento 
exclusivo de uso técnico da modalidade. 
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ANEXO 

UNIDADE: CONTRATO - SEDE 
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO MATERIAL 

 
Unidade  Contrato  Sede 

Solicitante  

Função  

E-mail  

Celular  

Data do 
Pedido 

 

 

AQUISIÇÃO 

Item Especificação Unidade Qt 

    

    

    

    

    

    

Observação: 
 

PARECER DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Enviar o pedido para e-mail: administrativo@cetefe.org 
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UNIDADE: CONTRATO - SEDE 
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 

 
Unidade  Contrato  Sede 

Solicitante  

Função  

E-mail  

Celular  

Data do 
Pedido 

 

 

AQUISIÇÃO 

Item Especificação Unidade Qt 

    

    

    

    

    

    

Observação: 
 

PARECER DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Enviar o pedido para e-mail: administrativo@cetefe.org 
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UNIDADE: CONTRATO - SEDE 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS 

 
 

Unidade  Contrato  Sede 

Solicitante  

Função  

E-mail  

Celular  

Data do 
Pedido 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Observação: 
 

PARECER DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
Enviar o pedido para e-mail: administrativo@cetefe.org 
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UNIDADE: CONTRATO - SEDE 
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DA GESTÃO TIC 

 
Unidade  Contrato  Sede 

Solicitante  

Função  

E-mail  

Celular  

Data do 
Pedido 

 

 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

 

Observação: 
 

PARECER DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
Enviar o pedido para e-mail: ti@cetefe.org  
Observação: enviar cópia do pedido para o e-mail:ulissesdearaujo@gmail.com) 

 
 

mailto:ti@cetefe.org
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UNIDADE: CONTRATO - SEDE 

SOLICITAÇÃO DE COMPRA 
 

Unidade  Contrato  Sede 

Solicitante  

Função  

E-mail  

Celular  

Data do 
Pedido 

 

Justificativa do Pedido 

 
 

item Descrição Und Qt Orçamento 

1 2 3 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Total    

Proposta Recomendada     

Justificativa da 
Recomendação 

 

Endereço e Contato das Empresas  

Empresa 1  

Empresa 2  

Empresa 3  

(colocar o nome completo da empresa com contato: celular – e-mail – site – vendedor etc.) 
 

PARECER DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 
Enviar o pedido para e-mail: administrativo@cetefe.org 
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Capítulo XVII 
Controle de Frequência dos Profissionais 

 

17.1. A frequência deverá ser atestada diariamente, pelo modelo de escrita ou 

eletronicamente.  

17.2. O recolhimento dos dados será mensal. Na ausência de registro sem 

observação (atestado médico, abono, afastamento, Licença, entre 

outros) será entendida pela Gestão Administrativa como falta sem 

justificativa.  

17.3. O colaborador vinculado à Instituição Parceira, deverá seguir as 

orientações da Instituição a que for vinculado. 

17.4. O sistema de registro não poderá conter adulterações.  

17.5. O documento de justificativa da ausência será apresentado dentro do 

prazo legal para gestão local, que encaminhará para a Gestão 

Administrativa, quando for colaborador da CETEFE, ou para a Gestão 

Técnica Social, quando o colaborador for da instituição parceira. 

17.6. O relatório de frequência deverá ser atestado pela gestão local e 

enviando para a Gestão administrativa, quando for colaborador da 

CETEFE ou para a Gestão Técnica Social, quando o colaborador for da 

instituição parceira 

 

 

Capítulo XVIII 
Comunicação 

 
18.1. O sistema de comunicação é de responsabilidade da Gestão de 
Tecnologia da Informação e Comunicação. 
18.2. O meio de comunicação do beneficiário com a equipe de gestão será via 
site (www.cetefe.org), com acesso ao link FALE CONOSCO. 
18.3 As convocações das assembleias serão realizadas pelo site institucional e 

fixadas no mural da Gestão Técnica Social. 

18.4. A comunicação da CIPA, será feita por email exclusivo da CIPA, devendo 

ser de acesso aos colaboradores e profissionais da CETEFE. 

18.5. O beneficiário, para se manter informado da agenda diária das atividades, 

deverá acessar o site institucional, Instagram e facebook.  

18.6. A comunicação por meio de e-mail será conforme o link estabelecido para 

cada Gestão e Núcleo/Unidade de Trabalho. 

18.3. O meio de comunicação das unidades e gestão, será feito por meio de e-
mail, havendo necessidade será gerado um novo e-mail institucional. 
  

http://www.cetefe.org/

