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1. Nome: Projeto Acolhimento Imediato aos Moradores de Rua

2. Unidade: Unidade Específica Referenciada ao Departamento de Proteção Social Especial.

3. Descrição:

Considerando  a  Declaração  de  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 (Decreto n° 7.616 de 17

de novembro de 2011) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 19);

Considerando o Diário Oficial da União por meio da portaria n° 337 de 24 de março de

2020 que  dispõe  acerca  das  medidas  para  o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de

importância internacional decorrente do coronavirus, COVID – 19, no âmbito do Sistema Único de

Assistência Social e que define que a Política de Assistência Social no Brasil tem papel fundamental

na proteção social, na ampliação do bem estar e nas medidas de cuidados;

Considerando ainda o DOU quanto à disseminação do novo coronavirus (COVID – 19) e sua

classificação mundial como pandemia e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e do

Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro

garantir  a  oferta  regular  de  serviços  e  programas  sócioassistenciais  voltados  à  população  mais

vulnerável e em risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de Assistência

Social e o Sistema de Saúde;

Considerando  os  direcionamentos  do Governo  do  Estado  de  São  Paulo  por  meio  da

Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS que trata da orientação às gestões de assistência

social  municipais,  prioritariamente  voltado  aos  serviços  de  acolhimento  institucional  de  adultos,

idosos, pessoas em situação de rua, entre outros, para observação, prevenção e encaminhamento de

casos com a Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid – 19);

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

de Emergência em Saúde Pública no Município de Bauru e dispõe sobre medidas de enfretamento da

pandemia provocada pelo coronavírus (COVID – 19), no âmbito do Poder Executivo do Município de

Bauru;

Considerando o aumento expressivo, em curto espaço de tempo, do número de casos suspeitos

de COVID – 19 no município de Bauru e a necessidade de mitigação da disseminação da doença em

face dos elevados riscos de saúde pública;

Considerando o  Decreto n° 14.664 de 20 de março de 2020 que trata em seu Art 6°: Fica

autorizada a contratação temporária de funcionários, independentemente de processo seletivo, para

repor servidores e/ou prestadores de serviços afastados em razão da pandemia que atuem em áreas
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essenciais do Município;

Considerando o  Decreto n° 14.680, de 24 de março de 2020 que trata em seu Art. 1° os

Serviços  e  atividades  essenciais  são  aqueles  indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades

inadiáveis da comunidade, cuja descontinuidade pode colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou a

segurança da população, em seu Art. 2° Para o município de bauru são considerados serviços públicos

e  atividades  essenciais,  inciso  II  –  Assistência  social  e  atendimento  à  população  em estado  de

vulnerabilidade;

Considerando  o  Marco  Regulatório  das  Organizações  da  Sociedade  Civil  Lei  n°

13019/2014 em seu Art. 30 que prevê, A administração pública poderá dispensar a realização do

chamamento  público:  inciso  II  –  nos  casos  de  guerra,  calamidade  pública,  grave  perturbação  da

ordem pública ou ameaça à paz social; III – quando se tratar da realização de programa de proteção a

pessoas  ameaçadas  ou  em situação  que  possa  comprometer  a  sua  segurança;  já  no  Art.  32  Nas

hipóteses  dos  Arts.  30  e  31  desta  Lei,  a  ausência  de  realização  de  chamamento  público  será

justificada pelo administrador público.

Considerando a Portaria 369 de 29 de Abril de 2020 Art.2º O recurso emergencial de que

trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento

às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19.

Art.  5º  Farão  jus  ao  recurso  emergencial,  de  que  trata  esta  Portaria,  destinado  ao
cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que
possuam pessoas que:

I - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme
orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social; ou

II  -  se  encontrem em situação  de  rua,  desabrigados,  desalojados  ou  em situação  de
imigração.

Considerando  que  a  população  em situação  de  rua  apresenta  uma  grande  transitoriedade

devido o uso abusivo de substâncias psicoativas, doenças mentais entre outros aspectos, dificultando

assim sua permanência nos Serviços de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem que neste

momento necessitou implementar alguns regramentos devido a Pandemia, limitando sua capacidade

devido o distanciamento social  não sendo possível a transitoriedade de pessoas.

Considerando que nos meses de maio, junho, julho e agosto, em razão do inverno em território

Nacional o município de Bauru começa a apresentar um declínio em suas temperaturas, época que em

que há uma maior incidência de doenças respiratórias,   sendo a população em situação de rua o

público mais vulnerável, estando em situação de risco.

4. Usuários:
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Moradores de rua que se encontram no municipio de Bauru.

5. Objetivos:

 Acolher Indivíduos com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos que se encontram

com  seus  direitos  violados  e  que  utilizam  as  ruas  como  espaço  de  moradia  e/ou

sobrevivência.

 Garantir  a  proteção  imediata  a  população  em situação  de  rua  nas  suas  necessidades

básicas.

 Fortalecer a prevenção ao COVID 19 junto a população em situação de rua.

6. Meta:

30 pessoas

7. Período de Funcionamento:

O Projeto será realizado no período de junho a agosto de 2020.

8. Formas de acesso:

Por avaliação da equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social e Centro de Referencia

Especializado a População de Rua.

9. Operacionalização:

O Serviço  Especializado  em  Abordagem Social,  por  meio  do  trabalho  desenvolvido  nos

territórios, deverá durante o período de execução do projeto  encaminhar os indivíduos com idade

igual  ou superior  a  18 (dezoito)  anos que estão em situação de rua,  promovendo por meio da

acolhida a garantia de oferta de uma proteção imediata em um local adequado para sua proteção,

referenciando os casos ao Centro de Referencia Especializado a População de Rua.

O Serviço Especializado em Abordagem Social, será a porta entrada para o individuo em

situação  de  rua  que  não  está  se  vinculado  a  outro  Serviço  de  Acolhimento  da  Política  de

Assistência  Social  e/ou  apresenta  vinculos  familiares  rompidos,  assim  a  equipe  realizará

acolhimento e acompanhamento do usuario.

Nos casos dos moradores de rua que possuem animais de estimação e apresentam resistencia

no processo de saída de ruas mediante a condição de proteger o animal, terão a oportunidade de
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estarem levando o mesmo ao local.

Importante  ressaltar  a  necessidade  do  uso  de  EPI  na  prevenção  da  COVID  19, sendo

necessário serem custeados no projeto para a equipe e os atendidos, bem como fornecimento de

pertences pessoais aos usuarios como roupas de uso pessoal, de banho e cama, cobertores produtos

de higiene e ração animal.

Ressaltamos que a Pessoa em Situação de Rua poderá optar por permanecer no local ou não

durante o dia. Para aqueles que permanecerem será oferecido alimentação que não necessite de

manipulação no local, observando a necessidade imediata e os horários de acolhimento.

No que refere se as intalações fisicas deveremos dispor de um salão e ou ginásio amplo, que

possibilite o espaçamento para a instalçao de box individualizado, esses box deverão dispor de

condições para pernoite e os acessórios individualizados para acolhimento (kit de higiene pessoal,

roupa de cama, banho, cobertores, entre outros).

Deverá ser previsto a higienização dos usuarios, do local e dos pertences individuais.

Aquisições dos usuários:

Segurança de Acolhida

 Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade;

 Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos;

 Ter sua identidade, integridade e história de vidas preservadas;

9.2. Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social.

 Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social;

 Ter  acesso  a  serviços  socioassistenciais  e  das  demais  políticas  públicas  setoriais,

conforme necessidades.

10. Impacto Social Esperado: A avaliação deverá ser realizada sistematicamente pela Equipe

executora  dos  serviços  e  acompanhada  pelo  Órgão  Gestor,  levando-se  em  consideração  os

impactos esperados e indicadores abaixo:
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IMPACTOS INDICADORES INSTRUMENTAIS

Redução da presença de pessoas

em situação de rua e abandono.

Índice de usuários que acessaram o

projeto. Relatórios

Mensais

Encaminhamentos

Lista Semanal de Usuários

Índice  de  pessoas  acolhidas  pelo

projeto que tiveram assegurada sua

demanda de pernoite.
Proteção Social a indivíduos.

Garantia  de  proteção  de  a

pessoa  em  situação  de  rua

nos  períodos  de  baixa

temperatura.

Indice  de  pessoas  menos  expostas

as baixas temperaturas.

Redução  do  número  de

pessoas em situação de rua.

11. Indicadores de Aferição das Metas:

INDICADORES INSTRUMENTAIS

Número  de  pessoas  incluídas  no  Projeto

Pernoite Social

Número de pessoas que aderiram ao Projeto

Grau de satisfação dos usuários quanto ao

atendimento

Busca ativa e denuncias

Lista Nominal dos usuários do Projeto

Relatório Mensais

12. Provisões:

Ambiente Físico:

 Espaço amplo para acolhimento individualizado com condiçoes de higienização pessoal.
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Recursos Materiais:

 Custeio como colchoes,  roupas de uso pessoal, de cama, de banho, produtos de higiene e

limpeza, generos alimenticios, combustivel entre outros.

 Prestação  de  Serviços  para  segurança  do  local,  locação  de  box  para  viabilizar  espaço

individualizado, Higienização em geral.

 Auxilio para aquisição de mobiliarios.

13. Equipe de Referência

Qde Equipe Formação
C/ H

semanal

08 Cuidadores Ensino Médio 12x36

06 Serviço de limpeza Ensino

fundamental

12x36

01 Profissional de nivel

superior

Superior 40h

14. REFERÊNCIAS

Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização

Mundial da Saúde 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 orientação às gestões de assistência social municipais, prioritariamente voltado aos serviços

de  acolhimento  institucional  de  adultos,  idosos,  pessoas  em  situação  de  rua,  entre  outros,  para

observação, prevenção e encaminhamento de casos com a Infecção Humana pelo novo Coronavírus

(Covid – 19);

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

Saúde Pública no Município de Bauru;

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

funcionários,  independentemente  de  processo  seletivo,  para  repor  servidores  e/ou  prestadores  de

serviços afastados em razão da pandemia que atuem em áreas essenciais do Município;;

Decreto n° 14.680, de 24 de março de 2020 Art. 1° os Serviços e atividades essenciais são aqueles
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indispensáveis  ao  atendimento  das  necessidades  inadiáveis  da  comunidade,  cuja  descontinuidade

pode colocar em risco a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, em seu Art. 2° Para o

município de bauru são considerados serviços públicos e atividades essenciais, inciso II – Assistência

social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

Portaria 369 de 29 de Abril de 2020 Art.2º O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem

como finalidade  aumentar  a  capacidade  de  resposta  do SUAS no atendimento  às  famílias  e  aos

indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19.

Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Lei n° 13019/2014 em seu Art. 30 que

prevê, A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público: inciso II – nos

casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social; III

– quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que

possa comprometer  a sua segurança;  já no Art.  32 Nas hipóteses dos Arts.  30 e 31 desta  Lei,  a

ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público.
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