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1. Nome do Projeto: Projeto de Emergeência para Casa Transitoé ria em Serviço de Acolhimento

em Casa de Passagem para Populaçaão em Situaçaão de Rua no Distanciamento Social. 

2. Unidade: Organizaçoã es da Sociedade Civil em parceria com Secretaria Municipal do Bem
Estar Social - SEBES

3. Descrição:
Considerando  a  Declaração  de  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional pela Organizaçaão  Mundial  da Saué de em 30 de janeiro de 2020 (Decreto n°
7.616  de  17  de  novembro  de  2011)  em  decorreência  da  Infecçaão  Humana  pelo  novo
Coronavíérus (COVID – 19);

Considerando o  Diário Oficial  da União por meio da portaria  n°  337 de 24 de
março de 2020 que dispoã e  acerca  das  medidas  para  o  enfrentamento da emergeência  de
saué de pué blica de importaência internacional decorrente do coronavirus, COVID – 19, no aêmbito
do Sistema ÚÚ nico de Assisteência Social e que define que a Políética de Assisteência Social no
Brasil tem papel fundamental na proteçaão social, na ampliaçaão do bem estar e nas medidas de
cuidados;

Considerando ainda o DOÚ quanto aà  disseminaçaão do novo coronavirus (COVID – 19) e
sua  classificaçaão  mundial  como  pandemia  e  as  medidas  adotadas  no  aêmbito  de  estados,
municíépios  e  do  Distrito  Federal  para  prevenir  a  disseminaçaão  do  víérus,  reforça-se  a
importaência  de  o  Estado  brasileiro  garantir  a  oferta  regular  de  serviços  e  programas
soé cioassistenciais  voltados  aà  populaçaão  mais  vulneraével  e  em  risco  social  e  promover  a
integraçaão necessaé ria entre o Sistema ÚÚ nico de Assisteência Social e o Sistema de Saué de;

Considerando os direcionamentos do Governo do Estado de São Paulo por meio da
Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  –  SEDS que  trata  da  orientaçaão  aà s  gestoã es  de
assisteência  social  municipais,  prioritariamente  voltado  aos  serviços  de  acolhimento
institucional de adultos, idosos, pessoas em situaçaão de rua, entre outros, para observaçaão,
prevençaão e encaminhamento de casos com a Infecçaão Humana pelo novo Coronavíérus (Covid
– 19);

Considerando o Decreto Municipal n° 14.664 de 20 de março de 2020 que declara
Situação de Emergência em Saué de Pué blica no Municíépio de Bauru e dispoã e sobre medidas de
enfretamento da pandemia provocada pelo coronavíérus (COVID – 19),  no aêmbito do Poder
Executivo do Municíépio de Bauru;

Considerando o aumento expressivo, em curto espaço de tempo, do nué mero de casos
suspeitos de COVID – 19 no municíépio de Bauru e a necessidade de mitigaçaão da disseminaçaão
da doença em face dos elevados riscos de saué de pué blica;

Considerando o Decreto n° 14.664 de 20 de março de 2020 que trata em seu Art 6°:
Fica autorizada a contrataçaão temporaé ria de funcionaé rios, independentemente de processo
seletivo, para repor servidores e/ou prestadores de serviços afastados em razaão da pandemia
que atuem em aé reas essenciais do Municíépio;
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Considerando o Decreto n° 14.680, de 24 de março de 2020 que trata em seu Art. 1°
os  Serviços  e  atividades  essenciais  saão  aqueles  indispensaéveis  ao  atendimento  das
necessidades  inadiaéveis  da  comunidade,  cuja  descontinuidade  pode  colocar  em  risco  a
sobreviveência, a saué de ou a segurança da populaçaão, em seu Art. 2° Para o municíépio de bauru
saão  considerados  serviços  pué blicos  e  atividades  essenciais,  inciso  II  –  Assisteência  social  e
atendimento aà  populaçaão em estado de vulnerabilidade;

Considerando  o  Marco  Regulatório  das  Organizações  da Sociedade  Civil  Lei  n°
13019/2014 em  seu  Art.  30  que  preveê ,  A  administraçaão  pué blica  poderaé  dispensar  a
realizaçaão do chamamento pué blico: inciso II – nos casos de guerra, calamidade pué blica, grave
perturbaçaão da ordem pué blica ou ameaça aà  paz social; III – quando se tratar da realizaçaão de
programa de proteçaão a pessoas ameaçadas ou em situaçaão que possa comprometer a sua
segurança; jaé  no Art. 32 Nas hipoé teses dos Arts. 30 e 31 desta Lei, a auseência de realizaçaão de
chamamento pué blico seraé  justificada pelo administrador pué blico.

4. Operacionalização:
A nova Políética Nacional de Assisteência Social aprovada em 2004 reflete o processo de

reestruturaçaão  orgaênica  da  políética  pué blica  de  assisteência  social  materializado  atraveés  do
Sistema ÚÚ nico de Assisteência Social - SÚAS. Dentre os avanços na gestaão da políética destacam-
se as definiçoã es dos campos da proteçaão social baé sica e da proteçaão social especial de meédia e
alta complexidade.

A Políética Nacional para a Populaçaão em Situaçaão de Rua, instituíéda pelo Decreto n.
7.053  de  23  de  dezembro  de  2009  define  Populaçaão  em  Situaçaão  de  Rua  como  o  grupo
populacional heterogeêneo que possuem em comum a pobreza extrema, os víénculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexisteência de moradia convencional regular, e que utiliza
os logradouros pué blicos e as aé reas degradadas com espaço de moradia e de sustento.

De acordo com as  consideraçoã es  apresentadas,  o  municíépio  de Bauru,  por  meio da
Secretaria do Bem Estar Social e dos dados que foram coletados em reunioã es teécnicas com a
equipe do Serviço Especializado para Populaçaão de Rua – Centro Pop, Serviço Especializado
em Abordagem Social este realizado de forma compartilhada com a equipe do Consultoé rio na
Rua vinculada com a Secretaria de Saué de, apresentou um cenaério em relaçaão aos usuaé rios da
Políética de Assisteência Social neste caso as pessoas em situaçaão de rua e que devido ao uso
abusivo  e  croê nico  de  substaências  psicoativas  (aé lcool  e  outras  drogas),  víénculos  familiares
rompidos observou-se que muitos destes usuaé rios que jaé  estaão  referenciados nas equipes
demonstram grande transitoriedade entre os Serviços de Casa de Passagem.

Diante  do  cenaé rio  atual  e  visando  cumprir  as  exigeências  e  normativas  quanto  aà
prevençaão  do  COVID  –  19,  bem  como  evitando  a  aglomeraçaão  nos  serviços  de  Casa  de
Passagem, o Departamento de Proteçaão Social Especial tomou como iniciativa a implantaçaão
do  Projeto  de  Emergência  para  Acolhimento  à  População  em  Situação  de  Rua  no
Distanciamento Social por um períéodo de vigeência com previsaão de nove meses, ou seja,
(abril  a dezembro) podendo ser renunciados a partir  da mudança do cenaé rio atual,  como
tambeém de acordo com a necessidade do oé rgaão gestor em parceria com a equipe contratada
pela OSC, visando atender de forma personalizada ao usuaé rio em situaçaão de rua em traênsito.
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Destaca-se em particular, que a interface permanente com a rede de serviços de saué de
eé  de suma importaência, sobretudo para estabelecer fluxos de atendimento e encaminhamento
nos casos que demandem acompanhamento por esta aé rea principalmente neste momento de
contençaão da Pandemia do COVID – 19.

A  articulaçaão  permaneceraé  sendo  referenciada  ao  Centro  Pop,  no  qual  deveraé  ser
garantido para viabilizar o planejamento de todas as açoã es e o acompanhamento contíénuo,
com vistas  ao  desenvolvimento  de  açoã es  proé -ativas  que  contribuam para  a  superaçaão  de
situaçoã es adversas ou padroã es violadores de direitos que possam ter levado ao acolhimento,
assim prevenindo as reincideências.

O Projeto visa atender usuaé rios em situaçaão de rua que apresentem transitoriedade
entre os Serviços destinados a esta populaçaão, promovendo por um períéodo de quatorze dias
conforme  recomendaçaão  da  OMS  os  cuidados  quanto  a  sua  chegada,  bem  como  o
acompanhamento diaé rio de possíéveis sintomas COVID - 19 que possam surgir no decorrer do
acolhimento.

Nos casos de agravamento do quadro de saué de a equipe do Projeto deveraé  acionar a
rede pué blica  de  saué de  do municíépio  para  orientaçoã es  e  encaminhamentos  que se  fizerem
necessaé ria.

O acesso ao Projeto ocorreraé  por meio dos serviços (Centro Pop e Abordagem Social),
no qual o usuaé rio em situaçaão de rua com perfil de transitoriedade seraé  encaminhado para
avaliaçaão da unidade por profissional com formaçaão na aé rea de saué de, sendo disponibilizado o
seu acolhimento por um períéodo de quatorze dias, apoé s este prazo o usuaé rio seraé  inserido nas
Casas de Passagem jaé  vinculadas ao municíépio.

5. Usuários: Pessoas em situaçaão de rua de ambos os sexos.

6. Objetivo: Promover o distanciamento social da populaçaão em situaçaão de rua seguindo os
criteérios da OMS – Organizaçaão Mundial da Saué de evitando retardar e desacelerar mantendo
desta  forma  a  segurança  deste  grupo  de  risco,  evitando  o  contato  entre  as  pessoas  e  a
propagaçaão do víérus.

7. Meta: 20

8. Período de Funcionamento: O serviço funcionaraé  de maneira ininterrupta (24 horas).

9.  Formas  de  Acesso:  Por  encaminhamento  de  agentes  institucionais  do  Serviço
Especializado em Abordagem Social e Serviço Especializado para Pessoas em Situaçaão de Rua
- Centro Pop;

9.1. Trabalho Social Essencial ao Serviço
∙ Acolhida/Recepçaão; 
∙ Escuta; 
∙ Estudo social; 
∙ Cuidados pessoais de acordo com a Organizaçaão Mundial da Saué de; 
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∙ Orientaçoã es e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; 
∙ Protocolos; 
∙ Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 
∙ Refereência e contra refereência; 
∙ Elaboraçaão de relatoé rios; 
∙ Elaboraçaão de prontuaé rios; 
∙ Trabalho interdisciplinar; 
∙ Articulaçaão da rede de serviços socioassistenciais; 
∙ Articulaçaão com os serviço das demais políéticas publicas, setoriais e defesas de direitos; 
∙ Articulaçaão interinstitucional com os demais oé rgaãos do Sistema de Garantia de Direitos;
∙ Monitoramento e avaliaçaão do serviço; 
∙ Organizaçaão de banco de dados e informaçoã es sobre o programa e a organizaçaão;

9.2. Articulações Intersetorial
O programa de acolhimento deve funcionar de forma articulada com os demais serviços da
rede socioassistencial local e demais Políéticas Pué blicas. A articulaçaão deve ser feita no aêmbito
do Sistema ÚÚ nico de Assisteência Social – SÚAS e Sistema ÚÚ nico de Saué de – SÚS.

9.3. Aquisições dos Usuários Segurança de Acolhida 
∙ Acolhimento em condiçoã es de dignidade; 
∙ Identidade, integridade e histoé ria de vida preservada; 
∙ Acesso a espaços com padroã es de qualidade quanto aà  higiene, acessibilidade, habitabilidade,
salubridade, segurança e conforto; 
∙ Acesso aà  alimentaçaão adequada; 
∙ Acesso aà  ambieência acolhedora e espaços reservados para a manutençaão da privacidade do
usuaé rio e guarda de pertences pessoais; 
∙  Acesso  a  benefíécios,  programas,  outros  serviços  socioassistenciais  e  demais  serviços
pué blicos; 
∙  Viveências  pautadas  pelo  respeito  a si  proé prio e  os  outros,  fundamentados em princíépios
eé ticos de justiça e cidadania; 
∙  Acompanhamento  que  favoreça  o  desenvolvimento  de  habilidades  de  autogestaão,
autossustentaçaão e independeência;
∙ Respeito aos direitos de opiniaão e decisaão; 
∙ Acesso aà  documentaçaão civil;
∙ Informaçaão e orientaçaão sobre os serviços, direitos e como acessaé -los;
∙ Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades;

10. Impacto Social Esperado

IMPACTOS INDICADORES INSTRÚMENTOS
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● Reduçaão  da
presença  de
pessoas  em
situaçaão  de  rua  e
abandono.

● Reduçaão  da
violaçaão  de
direitos,
agravamentos  e
reincideência.

● Indivíéduos
protegidos.

● Reduçaão  de
agravamentos  de
saué de.

● IÚndice  de  pessoas
acolhidas pelo serviço
que  tiveram
asseguradas  as  suas
demandas sociais e de
saué de.

● IÚndice de pessoas que
aderiram ao programa
e foram encaminhadas
com eêxito as Casas de
Passagem.

● Relatoé rios  dos
atendimentos da equipe.

● Relatoé rios Mensais.
● Lista  semanal  de

usuaé rios.
● Observaçaão.
● Ficha de Avaliaçaão.

11. Indicadores de Aferição de Metas

Indicadores Instrumentais
● Nué mero de pessoas que acessaram o

Programa
● Grau  de  satisfaçaão  dos  usuaé rios

quanto ao atendimento
● IÚndice de permaneência do usuaé rio no

Programa

● Encaminhamentos 
● Lista  Nominal  dos  usuaé rios  do

Programa
● Protocolo de Contra Refereência
● Relatoé rio de Atividades

12. Provisões
● Energia eleé trica

● Condiçoã es de repouso

● Guarda de pertences

● Computador

● AÚ gua

● Telefone

● Gaé s

● Combustíével

● Materiais de higiene e limpeza

● Materiais de escritoé rio

● Refeiçoã es diaé rias sendo: cafeé  da manhaã , almoço, cafeé  da tarde e jantar.

● Vestuaé rios

● Roupas de cama, mesa e de banho, entre outros.
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● EPI - Equipamento de proteçaão individual, definidos como essenciais na prevençaão da

Pandemia de acordo com OMS.

13. Equipe de Referência

Equipe Formação C/H
01 Teécnico de Refereência Níével Superior 40h
03 cuidadores Ensino meédio 12x36
01 Auxiliar de Limpeza Ensino fundamental 44h
02 Teécnicos de Enfermagem Ensino meédio 12x36
01 Cozinheira Ensino Fundamental 44h

14. Referências:

Declaração  de  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância  Internacional pela

Organizaçaão  Mundial  da  Saué de  em  30  de  janeiro  de  2020  (Decreto  n°  7.616  de  17  de

novembro de 2011);

Diário Oficial da União por meio da portaria n° 337 de 24 de março de 2020;

Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social –

SEDS que trata da orientaçaão aà s  gestoã es de assisteência social  municipais,  prioritariamente

voltado aos serviços de acolhimento institucional de adultos, idosos, pessoas em situaçaão de

rua,  entre outros,  para observaçaão, prevençaão e encaminhamento de casos com a Infecçaão

Humana pelo novo Coronavíérus (Covid – 19);

Decreto Municipal n° 14.664 de 20 de março de 2020 que declara Situação de Emergência

em Saué de Pué blica no Municíépio de Bauru;

Decreto  n°  14.664  de  20  de  março  de  2020 Art  6°:  Fica  autorizada  a  contrataçaão

temporaé ria de funcionaé rios, independentemente de processo seletivo, para repor servidores

e/ou prestadores de serviços afastados em razaão da pandemia que atuem em aé reas essenciais

do Municíépio;;

Decreto n° 14.680, de 24 de março de 2020 Art. 1° os Serviços e atividades essenciais saão

aqueles  indispensaéveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiaéveis  da  comunidade,  cuja

descontinuidade pode colocar em risco a sobreviveência, a saué de ou a segurança da populaçaão,

em seu Art.  2° Para o municíépio de bauru saão considerados serviços pué blicos e atividades

essenciais,  inciso  II  –  Assisteência  social  e  atendimento  aà  populaçaão  em  estado  de

vulnerabilidade;

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Lei n° 13019/2014 em seu Art.
30 que preveê , A administraçaão pué blica poderaé  dispensar a realizaçaão do chamamento pué blico:
inciso II – nos casos de guerra, calamidade pué blica, grave perturbaçaão da ordem pué blica ou
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ameaça aà  paz social; III – quando se tratar da realizaçaão de programa de proteçaão a pessoas
ameaçadas  ou  em  situaçaão  que  possa  comprometer  a  sua  segurança;  jaé  no  Art.  32  Nas
hipoé teses dos Arts. 30 e 31 desta Lei, a auseência de realizaçaão de chamamento pué blico seraé
justificada pelo administrador pué blico.
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