
TERMO DE COMPROMISSO - CASA ABRIGO

Eu,

,

encaminhada pelo órgão ,encaminhada pelo órgão ,

que ingresso espontaneamente na CASA ABRIGO DE CAMPINAS/SARA M, declaro estar ciente das

normas constantes no Regulamento Interno desta Casa, do qual recebi cópia.

que ingresso espontaneamente na CASA ABRIGO DE CAMPINAS/SARA M, declaro estar ciente das

normas constantes no Regulamento Interno desta Casa, do qual recebi cópia.

Assim sendo, assumo o compromisso de garantir o sigilo em relação ao

endereço, respeitar as normas de funcionamento da casa, zelar pelos bens e utensílios de uso coletivo,

participar das atividades de apoio técnico e dos programas educativos e, em especial, cuidar do(s) filho(s)

que está(ão) em minha companhia:

Assim sendo, assumo o compromisso de garantir o sigilo em relação ao

endereço, respeitar as normas de funcionamento da casa, zelar pelos bens e utensílios de uso coletivo,

participar das atividades de apoio técnico e dos programas educativos e, em especial, cuidar do(s) filho(s)

que está(ão) em minha companhia:

Qualquer ato que venha a ferir os termos deste compromisso será avaliado pela

equipe técnica junto à Coordenação da Casa e, havendo reincidência, o caso poderá ser levado para a

comissão formada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para possível desligamento.

Qualquer ato que venha a ferir os termos deste compromisso será avaliado pela

equipe técnica junto à Coordenação da Casa e, havendo reincidência, o caso poderá ser levado para a

comissão formada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher para possível desligamento.

Técnico(a) de ReferênciaTécnico(a) de Referência

Coordenador(a) da CasaCoordenador(a) da Casa

Ciente:

Campinas, de de .Campinas, de de .
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