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1.  Nome do Projeto: Projeto de Acolhimento Institucional  Abrigo Quarentena para Crianças  e

Adolescentes

2. Unidade: Organizações 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 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  a Lei  n°  13.979,  de  06  de  fevereiro  de  2020,  que  dispõe  sobre  as  para

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do novo

Coronavírus responsável pelo surto de 2019 e o Decreto n° 10.282 de 20 de março de 2020, que a

regulamenta e define os serviços públicos e as atividades essenciais;

Considerando  a  Nota  Pública  Conjunta  do  Ministério  da  Cidadania  e  do  Ministério  da

Mulher, Família e Direitos Humanos, de 20 de março de 2020, sobre as medidas de prevenção ao

novo Coronavírus nas Unidades de Acolhimento Institucional;

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  as  Recomendações  do  CONANDA para  a  Proteção  integral  a  crianças  e

adolescentes durante a Pandemia do 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
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enfretamento  da  pandemia  provocada  pelo  Coronavírus  (COVID  –  19),  no  âmbito  do  Poder

Executivo do Município de Bauru;

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

essenciais do Município;

Considerando  o  documento  do  Juiz  de  Direito  da  Vara  da  Infância  e  Juventude  deste

município  emitido  em  20  de  março  de  2020  que  determina  em  sua  alínea,  l)  As  crianças  e

adolescentes,  objetos  de novos acolhimentos,  deverão ser  colocados em quarentena,  devendo o

CREAS reservar um serviço para esta finalidade, para depois serem inseridos nos demais serviços;

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 a Recomendação Conjunta n° 1 de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre

cuidados  a  crianças  e  adolescentes  com  medida  protetiva  de  acolhimento,  no  contexto  de

transmissão comunitária do novo Coronavírus (COVID – 19).

Considerando o  Decreto Municipal  n° 14.862 de 27 de junho de 2020,  que decreta  a

prorrogação da quarentena no município de Bauru denominada de “Quarentena Responsável” no

contexto da pandemia da COVID – 19 (novo Coronavírus) que dá providências complementares;

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

13.019/2014 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.

4. Operacionalização:

O  presente  Projeto  fora  desenvolvido  buscando  atender  as  novas  demandas  que  vem

emergindo frente à Pandemia do COVID – 19, no qual a prevenção para a não disseminação do

vírus tem sido um fator de suma importância para a implantação de novos projetos.
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Em  virtude  da  central  de  vagas  estar  vinculada  no  Departamento  de  Proteção  Social

Especial, e de acordo com as determinações do Juiz da Vara da Infância e Juventude, os novos casos

de acolhimentos deverão ser encaminhados ao Abrigo de Quarentena, no qual o mesmo realizará a

adequação do espaço físico conforme as orientações da OMS, bem como possibilitar o atendimento

mais personalizado, ficando atento a qualquer sintoma relacionado ao COVID – 19.

A interface permanente dos Serviços de Acolhimento com a rede de serviços de saúde é de

suma importância, sobretudo para estabelecer fluxos de atendimento e encaminhamento nos casos

que demandem acompanhamento por  esta  área principalmente neste  momento  de contenção da

Pandemia do COVID – 19.

Conforme reuniões do Departamento de Proteção Social Especial com os responsáveis da

Secretaria Municipal de Saúde da Vigilância Sanitária que realiza a prevenção e monitora o avanço

da COVID 19, estabeleceu-se a aplicação de questionário de monitoramento de síndrome gripal e

uma Cartilha de orientações para a prevenção e o controle de infecções pelo novo coronavírus, que

deverá servir como parâmetro para acolhimento no Serviço de Quarenta.

No  momento  do  acolhimento  as  crianças  e  os  adolescentes  deverão  ter  sua  proteção

garantida frente aos protocolos de prevenção ao COVID 19, assim na sua chegada ao serviço se

oportunizará  a  higienização  pessoal,  como  recebimento  de  pertences  pessoais  individualizados

inclusive os EPI’s,  deverão ser providenciados a separação de talheres  e outros objetos  de uso

coletivo para uso pessoal da criança e/ou adolescente, quanto ao dormitório deverá haver segurança

de distanciamento social, nos casos de crianças e adolescente que apresentem os sintomas gripais

identificados  como:  assintomáticos,  sintomáticos  e  positivos  deverá  haver  isolamento  e  a

viabilização de testagem ao COVID 19, bem como notificação aos órgãos competentes. 

Na permanência do acolhido no referido abrigo, a Equipe deverá providenciar a testagem do

exame  para  o  COVID  –  19  no  quinto  dia  de  acolhimento,  dando  negativo  o  acolhido  será

encaminhado para o Serviço de Acolhimento definitivo conforme indicação do Departamento de

Proteção Social Especial.

Diante deste novo cenário, nos casos em que o acolhido evadir do serviço de acolhimento

definitivo,  o  mesmo deverá ser  novamente encaminhado ao abrigo de Quarentena conforme as

recomendações do Juiz da Vara da Infância e Juventude, bem como do Ministério Público.

Destacamos que o protocolo para realização do Boletim de Ocorrência deverá ser mantida

conforme já vem acontecendo nos serviços de acolhimentos.

É importante destacar que o Abrigo Quarentena necessitará realizar a higienização e limpeza

da unidade conforme as recomendações das autoridades de saúde e vigilância sanitária, além de

supervisionar os hábitos de higiene condizentes com as recomendações vigentes.
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Caso  a  Equipe  do  Abrigo  Quarentena  observe  qualquer  sintoma  em  algum  acolhido

relacionado  ao  COVID -  19,  o  mesmo deverá  procurar  um serviço  de  saúde  imediatamente  e

informar o órgão Gestor, bem como a Vigilância Epidemiológica para as orientações necessárias.

5. Usuários: Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos em situação de
risco  pessoal  e  social  afastados do convívio familiar  por  meio  de medida proteção prevista  no
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal n° 8069 de 13/07/1990.

6. Objetivo: 

 Acolher  e  garantir  proteção  integral  de  crianças  e  adolescentes  e  a  não  disseminação  do

Coronavírus;

 Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e

às demais políticas públicas setoriais;

7. Meta: 20 vagas

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

9. Condições e Formas de Acesso:

Condições: Crianças e adolescentes residentes no município de Bauru.

Formas de Acesso:  O acesso se dará por  meio de  determinação judicial  ou por  requisição  do

Conselho Tutelar, neste caso, a autoridade competente deverá ser comunicada conforme previsto no

Estatuto da Criança e Adolescente.

10. Trabalho Social Essencial ao Serviço

 Acolhida/recepção; 

 Escuta; 

 Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;

 Estudo social;

 Cuidados pessoais;

 Orientações e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade;

 Orientação sócio familiar;

 Protocolos;

 Referência e contra referência;

 Elaboração de relatórios;

 Elaboração de prontuários;

 Trabalho interdisciplinar;

 Diagnóstico socioeconômico;

 Informação, comunicação e defesa de direitos;
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 Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana;

 Articulação da rede de serviços socioassistenciais;

 Articulação com serviços das demais políticas públicas setoriais e defesa de direitos;

 Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;

11. Aquisições dos Usuários:
Segurança da acolhida

 Acolhimento em condições de dignidade;

 Acesso a  espaços  com padrões  de qualidade quanto à  higiene,  acessibilidade,  habitabilidade,
salubridade, segurança e conforto;

 Acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados às necessidades específicas;

 Acesso  à  ambiência  acolhedora  e  espaços  reservados  para  a  manutenção  da  privacidade  do
usurário e guarda de pertences pessoais;

 Acesso a ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e
do adolescente. 

12. Impacto Social Esperado:

IMPACTOS INDICADORES INSTRUMENTOS
 Prevenção

evitando  a
disseminação  do
COVID-19.

 Redução  da
violação  de
direitos,
agravamentos  e
reincidência.

 Crianças  e
adolescentes
protegidos.

 Redução  de
agravamentos  de
saúde.

 Índice  de  crianças  e
adolescentes  acolhidas
pelo  serviço  que
tiveram  asseguradas  as
suas demandas sociais e
de saúde.

 Índice de prevenção de
contágio  do  COVID  –
19.

 Relatórios  dos
atendimentos da equipe.

 Relatórios Mensais.

 Lista semanal de usuários.

12. Provisões

 Energia elétrica

 Condições de repouso

 Guarda de pertences

 Computador

 Água

 Telefone
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 Gás

 Combustível

 Materiais de higiene e limpeza

 Materiais de escritório

 Refeições diárias sendo: café da manhã, almoço, café da tarde e jantar.

 Vestuários

 Roupas de cama, mesa e de banho, entre outros.

 EPI  -  Equipamento  de  proteção  individual,  definidos  como  essenciais  na  prevenção  da

Pandemia de acordo com OMS.

 Aquisição de exames para teste COVID – 19.

13. Equipe de Referência

Equipe Formação C/H
01 Coordenador Superior na área de Serviço 

Social

40h

01 Psicólogo Superior Completo 30h
01 Enfermeiro Superior Completo 20h
08 cuidadores Ensino médio 12x36
01 Cozinheira  Nível fundamental  Diurno 44h

01 Auxiliar de Limpeza Nível fundamental Diurno 44h

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) em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID – 19);
Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as para enfrentamento da emergência
em saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus responsável pelo
surto de 2019 e o Decreto n° 10.282 de 20 de março de 2020, que a  regulamenta e define os
serviços públicos e as atividades essenciais;
Nota Pública Conjunta do Ministério da Cidadania e do Ministério da Mulher, Família e Direitos
Humanos,  de  20  de  março de 2020,  sobre  as  medidas  de  prevenção ao novo Coronavírus  nas
Unidades de Acolhimento Institucional;
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;
Diário  Oficial  da  União quanto  à  disseminação  do  novo  Coronavírus  (COVID  –  19)  e  sua
classificação mundial como pandemia e as medidas adotadas no âmbito de estados, municípios e do
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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;
Recomendações  do  CONANDA para  a  Proteção  integral  a  crianças  e  adolescentes  durante  a
Pandemia do 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  e  dispõe  sobre  medidas  de  enfretamento  da  pandemia
provocada pelo Coronavírus (COVID – 19), no âmbito do Poder Executivo do Município de Bauru;
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  essenciais  do
Município;
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;
Recomendação Conjunta n° 1 de 16 de abril de 2020, que dispõe sobre cuidados a crianças e
adolescentes  com medida protetiva de acolhimento,  no contexto de transmissão comunitária  do
novo Coronavírus (COVID – 19).
Decreto Municipal n° 14.862 de 27 de junho de 2020, que decreta a prorrogação da quarentena no
município  de  Bauru  denominada  de  “Quarentena  Responsável”  no  contexto  da  pandemia  da
COVID – 19 (novo Coronavírus) que dá providências complementares;
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