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Terça-feira, 16 de Janeiro de 2018 

Ano XXIV - Edição N.: 5454 

Poder Executivo 
AA-Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – CMAS 

 
RESOLUÇÃO CMAS/BH Nº 030, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

Aprova os parâmetros de Oferta de Serviços Socioassistenciais voltados para a População 
em Situação de Rua no Sistema Único de Assistência Social – SUAS/BH. 
 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte – CMAS/BH, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 10.836, de 29 de julho de 2015, pela 
Resolução CMAS/BH nº 066, de 21 de dezembro de 2016 e demais disposições legais vigentes; e, 

Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas alterações, que dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Considerando a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 
12.435 de 06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; 

Considerando a Lei Federal nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Idoso; 

Considerando a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências; 

Considerando a Lei Federal nº 11.258, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a 
organização da Assistência Social, para acrescentar o serviço de atendimento a pessoas que vivem 
em situação de rua; 

Considerando a Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência); 

Considerando a Lei Municipal nº 10.836, de 29 de julho de 2015, que dispõe sobre a Política 
de Assistência Social no município, institui o Sistema Único de Assistência Social de Belo Horizonte – 
SUAS/BH e dá outras providências; 

Considerando o Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a 
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência; 

Considerando o Decreto Federal nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política 
Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento, e dá outras Providências; 

Considerando o Decreto Municipal nº 16.730, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre 
a Política Municipal Intersetorial para Atendimento à População em Situação de Rua e dá outras 
providências; 

Considerando a Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS); 

Considerando a Resolução CNAS nº 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS); 

Considerando a Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma 
Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB-RH/SUAS); 

Considerando a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, de 13 de dezembro de 2006, 
que aprova o Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária que recomenda a implementação de ações específicas para 
crianças e adolescentes em situação de rua; 

Considerando a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, de 18 de junho de 2009, que 
aprova as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes; 

Considerando a Resolução do CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 

Considerando a Resolução CNAS nº 17, de 20 de junho de 2011, que ratifica a equipe de 
referência do SUAS e reconhece as categorias profissionais de nível superior; 

Considerando a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema. Único de Assistência Social - NOB/SUAS; 

Considerando a Resolução CNAS nº 09, de 15 de abril de 2014, que ratifica e reconhece as 
ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único 
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de Assistência Social – SUAS, em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos 
Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS; 

Considerando a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, de 15 de dezembro de 2016, 
que dispõe sobre o conceito e o atendimento de criança e adolescente em situação de rua e inclui o 
subitem 4.6, no item 4, do Capítulo III, do documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes; 

Considerando a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01, de 07 de junho de 2017, que 
estabelece as Diretrizes Políticas e Metodológicas para o atendimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua no âmbito da Política de Assistência Social; 

Considerando a Resolução CMDCA/BH nº 120, de 14 de setembro de 2015, que dispõe 
sobre os parâmetros para a execução da política de Atendimento a criança e adolescente em 
acolhimento institucional e dá outras providências; 

Considerando a Resolução CMAS/BH nº 023, de 23 de março de 2016, que define os 
parâmetros para inscrição de serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais e ações de 
assessoramento, defesa e garantia de direitos no Conselho Municipal de Assistência Social de Belo 
Horizonte – CMAS/BH; 

Considerando as Diretrizes Nacionais para o Atendimento a Crianças e Adolescentes em 
Situação de Rua, documento produzido no âmbito do Grupo de Trabalho - Crianças e Adolescentes 
em Situação de Rua do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA); 

Considerando as proposições do Grupo de Trabalho para Crianças e Adolescentes em 
Situação de Rua do CONANDA de criação de Centro POP Crianças e Adolescentes no âmbito da 
Política de Assistência Social; 

Considerando os diagnósticos e as rodas de conversa desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho 
População em Situação de Rua, instituído pela Portaria SMAAS nº 003/2017, de 09 de março de 
2017; 

Considerando a 61ª Sessão Plenária Extraordinária do CMAS/BH, realizada em 13 de 
dezembro de 2017; 

Considerando o parecer da Comissão de Política de Assistência Social do CMAS/BH, emitido 
em 07 de dezembro de 2017, que aprovou a parametrização da oferta dos serviços 
socioassistenciais voltados para a população em Situação de Rua; 
RESOLVE: 
 

Art. 1° - Aprovar os Parâmetros de Oferta dos Serviços Socioassistenciais voltados para a 
População em Situação de Rua no SUAS/BH, constante no Anexo Único desta Resolução, disponível 
na íntegra no site www.pbh.gov.br/dom, de acordo com a disposição abaixo: 
 
I) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
II) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; 
III) Serviço de Atenção Especializada a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua; 
IV) Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias/Serviço de Acolhimento Institucional 
para Adultos em Situação de Rua; 
V) Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes/Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. 
 

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2017. 
 

Maria Cristina Silva 
Presidente do CMAS-BH  

 
 

 

 

 



 

 

3 
 

ANEXO ÚNICO – RESOLUÇÃO CMAS/BH Nº 030, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2017. 
 
Parâmetros de oferta serviços socioassistenciais voltados para população em Situação de Rua 
 

I. Serviço Especializado em Abordagem Social  

1. Concepção/Descrição do serviço 

Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e 

busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, 

situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças, entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços 

públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais 

de ônibus, trens, metrôs e outros. O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção 

na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, na perspectiva da garantia dos direitos1. 

Para que o Serviço produza as seguranças sociais afiançadas pelo SUAS, devem-se garantir as seguintes aquisições aos 

seus usuários, conforme suas necessidades e as situações de vulnerabilidades e riscos em que se encontram: 

Associadas à 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 vida preservadas. 

Associadas à Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social: 

- ter assegurados o convívio familiar, comunitário e/ou social; 

- ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 

 

2.  Forma de Execução e Unidade de Referência 

O Serviço Especializado em Abordagem Social pode ser ofertado por meio de execução direta ou indireta. A forma 

indireta é executada por meio de parceria com entidade socioassistencial devidamente habilitada. Considerando que o 

processo de abordagem requer estreita interface com o atendimento/acompanhamento em outros serviços 

socioassistenciais, o Serviço deve ser referenciado em Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 

CREAS, ou em Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP, ou em Unidade 

Específica Referenciada ao CREAS.  

O Município de Belo Horizonte possui um único serviço de abordagem social que atende crianças, adolescentes e 

adultos. Porém, de acordo com avaliação do órgão gestor municipal e aprovação do CMAS, o Serviço poderá constituir 

equipes específicas para abordagem de crianças/adolescentes. 

 

3.  Usuários do Serviço 

Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou 

sobrevivência. 

 

4.  Objetivos 

- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e a benefícios 

assistenciais. 

                                                           
1
 “Ofertado no âmbito da Proteção Social Especial de Média Complexidade, o Serviço de Abordagem Social deve garantir atenção às 

necessidades mais imediatas das famílias e dos indivíduos atendidos, buscando promover o acesso à rede de serviços socioassistenciais e 
das demais políticas públicas na perspectiva da garantia de direitos.(...)  O Serviço configura-se como um importante canal de identificação 
de situações de risco pessoal e social que podem, em determinadas situações, associar-se ao uso abusivo ou dependência de drogas. A 
abordagem social é desenvolvida através de um processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada e construção de vínculo 
de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e mediar acesso 
à rede de proteção social” (MDS, 2013). No processo de trabalho do Serviço deve-se compreender que o preconceito e a discriminação 
quanto às experiências das travestilidades, transexualidades, bem como as lesbo-homo-bi-sexualidades constituem-se como produtoras de 
vulnerabilidades e riscos sociais e são impeditivos da construção de estratégias psicossociais que visem à autonomia. 
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- Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições em que vivem, as 

estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as instituições4. 

- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 

- Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e necessidades de inclusão social e 

estabelecimento de parcerias. 

 

4.  Período de funcionamento 

O período de funcionamento do serviço deve ser organizado de acordo com as particularidades dos territórios em que 

indivíduos e famílias utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. Nesses territórios, a princípio, 

o serviço deve funcionar de segunda a sexta-feira, em 3 (três) turnos. 

Os dias e horários podem ser adaptados, inclusive com abordagem aos sábados, domingos e feriados, desde que a 

necessidade seja fundamentada a partir de estudos e diagnósticos socioterritoriais. 

 

5. Abrangência 

Municipal, com equipes específicas para atuação nas 9 (nove) regiões administrativas do Município. 

 

6. Condições e formas de acesso 

- Condições: famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 

- Formas de acesso: por identificação da equipe do serviço, seja através de busca ativa ou através de informações 

advindas de outros atores institucionais e da sociedade civil. 

 

7. Parâmetros do Trabalho Social Essencial do Serviço 

7.1. Proteção Social Proativa: “A proatividade diz respeito a uma postura de alerta, amparada por capacidade técnica 

para responder, antecipadamente, às mudanças que se avizinham ou até mesmo para criar a mudança de forma 

deliberada” (MDS; 2013). 

7.1.1. Presença continuada e ativa nos territórios - A proteção social proativa “caracteriza-se a partir da presença, 

continuada e ativa de profissionais nos espaços públicos, para identificar e conhecer as reais demandas e necessidades 

das pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos” (MDS; 2013).  

7.1.2. Prontidão e agilidade nas intervenções - “Proatividade requer capacidade de prontidão, de agilidade nas iniciativas 

e providências, de estar atento, cotidianamente, ao contexto das situações e à dinâmica dos territórios, de maneira a 

prever novos cenários e antecipar-se, com o planejamento necessário, a cada situação. Requer do Serviço e sua equipe 

autonomia e capacidade técnica e humana de intervenção diante de situações emergenciais, imprevisíveis e/ou daquelas 

que podem decorrer do agravamento das situações de risco pessoal e social vivenciadas pelos indivíduos e famílias” 

(MDS; 2013). 

7.1.3. Busca ativa e identificação das necessidades socioassistenciais de indivíduos e famílias em situação de rua - 

Considerando que indivíduos e famílias em situação de rua, por vezes, encontram-se sem acesso a bens e serviços 

públicos, bem como encontram-se em condições físicas e mentais que os fragilizam, “cabe ao serviço ir ao encontro 

dessas pessoas, antecipando-se à procura espontânea ou às costumeiras comunicações/chamadas ou até denúncias de 

moradores ou pessoas da comunidade. O objetivo é proporcionar um atendimento intensivo e qualificado com vistas a 

oportunizar o acesso à devida proteção social e prevenir o agravamento das situações” (MDS; 2013). 

7.2. Conhecimento do território  

7.2.1. Planejamento e definição dos locais de intervenção - A coordenação do planejamento desse diagnóstico é 

responsabilidade do órgão gestor da Assistência Social e deve ser realizada com a participação e colaboração proativa 

dos profissionais que atuam no serviço; 

7.2.2.  Vivenciar e compreender a dinâmica dos territórios - “Vivenciar e compreender a dinâmica dos territórios em que 

há indivíduos, grupos e famílias que compõem a população em situação de rua é fundamental para a qualificação das 
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intervenções a serem realizadas pelo serviço, pois a construção de vínculos com o território e com os usuários é um 

processo gradativo” (MDS, 2013); 

7.2.3. Avaliação dos territórios - “A atuação do serviço em territórios com incidência de situações mais complexas, como, 

por exemplo, violência urbana, usos e tráfico de drogas, exige planejamento mais minucioso e cuidadoso em relação à 

segurança dos usuários e profissionais”. 

7.3. Defesa de direitos, Informação e Comunicação - “Concretiza-se por meio de atividades e procedimentos técnicos 

desenvolvidos para promover o entendimento e a informação sobre os direitos individuais e sociais, as formas de 

violação, as garantias de sua efetivação, as respostas e recursos com os quais os indivíduos podem contar na rede 

socioassistencial e nas diversas políticas públicas. O acesso à defesa de direitos é garantido, por exemplo, a partir da 

disponibilização de orientações sobre os órgãos de defesa existentes no território, suas atuações, competências, meios e 

formas de acesso” (MDS/2013). 

7.4. Construção de Autonomia - Da mesma forma que o acesso a direitos socioassistenciais, a construção de 

autonomia é uma premissa da Política de Assistência Social e da organização do SUAS e, assim, também norteia o 

trabalho social de abordagem e busca ativa no serviço. O serviço deve operar para potencializar a construção da 

autonomia de forma processual e com cautela para não atuar como agente violador de direitos. Para isso, é necessário 

considerar, nos termos expressos pelo MDS (2013): 

- “respeitar o protagonismo das pessoas nas decisões e respostas às situações em que vivem”; 

- “compreender que a construção da autonomia não é um processo linear. A proposição de mudanças pressupõe uma 

intencionalidade de transformação que cabe aos usuários aceitar ou não”;  

- “considerar que o tempo e o ritmo das mudanças diferenciam-se de pessoa para pessoa”; 

- “compreender que os fatores de risco e de proteção estão implicados em todos os domínios da vida, nos próprios 

indivíduos, em suas famílias, nas comunidades e em qualquer nível de convivência. Compreender que esses fatores 

estão em contínuo movimento com considerável transversalidade e variabilidade de influências entre si”; 

- “respeitar a singularidade e a autonomia na reconstrução de trajetórias de vida. Cada sujeito é único, singular, em 

função das diferentes histórias de vida e dos diversos motivos que levam pessoas e famílias a estarem ou a buscarem 

nos espaços públicos meios de sobrevivência, cada situação precisa ser olhada particularmente”; (MDS, 2013) 

- compreender que o preconceito e a discriminação quanto às experiências das travestilidades, transexualidades, bem 

como as lesbo-homo-bi-sexualidades constituem-se como produtoras de vulnerabilidades e riscos sociais e são 

impeditivos da construção de estratégias psicossociais que visem à autonomia. 

7.5. Escuta - “Os atendimentos e as orientações realizados no Serviço de Abordagem Social precisam (...) acolher as 

necessidades individuais”; é necessário atentar para a diversidade de identidade de gênero e orientação sexual, 

“respeitando as escolhas e o momento em que cada sujeito se encontra. A escuta e a participação das pessoas e famílias 

nas definições dos melhores encaminhamentos são procedimentos importantes a serem considerados pela equipe do 

serviço”. 

7.6. Construção de vínculos de confiança gradativos com os sujeitos, a rede e o território - “Na realização do 

trabalho de abordagem social faz-se indispensável a criação de vínculos de confiança com as pessoas que se encontram 

nos espaços públicos. Contudo, isso ocorre processualmente. A construção gradativa de vínculos deve acontecer com 

cautela, respeitando os códigos que regem os grupos e deixando sempre claro os objetivos e valores que regulam as 

ações do Serviço. 

Os profissionais da abordagem social podem representar pessoas de referência no processo de (re)construção de 

projetos de vida dos indivíduos que são acompanhados. Essa referência precisa ser cuidadosamente compartilhada com 

profissionais que atuam em outros espaços da rede para os quais os usuários são encaminhados. 

A equipe do Serviço precisa estabelecer alianças estratégicas e parcerias com outras instituições e profissionais que 

atuem com o mesmo público do Serviço. Isso evita constrangimentos, duplicação de trabalho e potencializa as 

intervenções realizadas na rede de atendimento. É importante que haja uma comunicação entre os profissionais que 

trabalham no território. A comunidade local precisa ser informada e sensibilizada sobre o trabalho que está sendo 
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realizado pela equipe do Serviço de Abordagem Social, podendo se constituir em uma importante parceira.  Ao conhecer 

o Serviço e compreender as condições e necessidades das pessoas em situação de risco nos espaços públicos, é 

possível que a comunidade dos territórios desmistifique e supere concepções baseadas em procedimentos de “limpeza” e 

“higienização”, ou seja, com ações focadas somente na retirada das pessoas dos espaços públicos (MDS; 2013). 

7.7. Desenvolvimento de atividades socioeducativas - Ações de promoção e proteção social se fazem por meio de um 

processo de construção de vínculos, assentados na relação de confiança e respeito mútuo entre o agente público e o 

cidadão, ao longo do processo de superação da vulnerabilidade ou risco. Nesse processo, espera-se que o trabalho social 

contribua para que o indivíduo desenvolva autonomia e consciente exercício da cidadania, recuperando e ou construindo 

novos vínculos e relações na vida pública e privada. A intervenção tem, por isso, um caráter pedagógico com inúmeros 

desafios: barreira cultural, analfabetismo, alienação, uso prejudicial de álcool e outras drogas, dentre outros.  

O trabalho social deve, portanto, exercer um papel ao mesmo tempo pedagógico e mobilizador, contribuindo para a 

formação do cidadão/usuário participativo. Trazendo em seu bojo aspectos lúdicos, culturais e artísticos elevam a 

potência comunicacional, bem como seu poder de mobilização e inclusão nos processos educativos.  

Por meio de atividades planejadas, deve oportunizar o desenvolvimento da sociabilidade, da livre expressão e criação, da 

manifestação cultural e artística. Deve ainda facilitar a organização social para o enfrentamento coletivo da exclusão 

social, bem como o entendimento das políticas públicas como direito do cidadão e dever do Estado.  

A promoção do acesso aos bens culturais e ao lazer devem também ser elencados nos objetivos do trabalho 

socioeducativo, sendo elementos importantes de inclusão social. Por meio de recursos próprios (oficinas, visitas, 

passeios, ingressos etc.) e de parcerias com as políticas setoriais, fazem da Assistência Social uma política de efetivo 

exercício dos direitos constitucionais. 

7.8. Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade - “Orientação e 

encaminhamento sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade concretizam-se em informações e referências 

disponibilizadas pelos profissionais e construídas com/para os usuários, no que se refere aos serviços promovidos pela 

rede socioassistencial, por outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos. Os profissionais do Serviço de 

Abordagem Social têm a função de levar ao conhecimento dos sujeitos as ofertas disponibilizadas na rede, face às 

demandas de cada situação. Para isso, a(s) equipe(s) deve(m) conhecer bem essas ofertas, o que inclui: o endereço das 

instituições, serviços e órgãos; as competências e o trabalho desenvolvido por cada um; e as formas possíveis de acesso. 

Para promover encaminhamentos com resolutividade é necessário que os profissionais do serviço” {acompanhem} “os 

encaminhamentos, a fim de garantir a concreta inserção dos sujeitos nos serviços e órgãos existentes”. MDS; 2013. 

Tendo como base a construção gradativa de vínculos com os sujeitos, a rede e o território, o serviço deve se articular 

institucionalmente em rede para que as ações de busca ativa e abordagem sejam integradas a ações de outros atores 

institucionais de acordo com as necessidades dos usuários.  

7.9. Trabalho em Rede - “A concepção de trabalho em rede baseia-se em alguns princípios, tais como: a integralidade 

dos sujeitos e a incompletude institucional inerente às diversas políticas públicas”. 

O princípio da integralidade dos sujeitos remete à necessidade de uma abordagem integral dos indivíduos, frente ao 

contexto social, comunitário e familiar que influenciam sua vida, demandando, em alguns momentos, a atuação integrada 

de diferentes serviços. O princípio da incompletude institucional corresponsabiliza as instituições na compreensão de que 

um atendimento de qualidade e integral deve acontecer de modo compartilhado através de uma ação em rede. Esse 

princípio reafirma, também, a multidimensionalidade das situações de risco pessoal e social, rompendo com a visão de 

que uma instituição ou um serviço abarca todas as necessidades dos sujeitos. 

7.9.1. Articulação de rede - Trabalho em rede pressupõe articulações e interrelações entre instituições, serviços e atores 

implicados na promoção, proteção e defesa de direitos em um determinado território, com o compartilhamento de 

objetivos e propósitos comuns. 

A sinergia e a dinâmica, necessárias a um trabalho realizado de forma complementar nos territórios, requerem um 

processo contínuo de circulação de informações, diálogos permanentes, trocas, compromisso com o fazer coletivo e 

postura de colaboração institucional e individual, por parte dos profissionais”. 
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A gestão da política de Assistência Social, a coordenação das unidades de oferta do Serviço e a coordenação do Serviço 

(...) têm papel fundamental no fortalecimento do trabalho em rede nos territórios de atuação das equipes da abordagem 

social, de modo a garantir maior institucionalidade e melhores resultados”. 

7.9.2. Articulação de rede interna do SUAS: discussão de casos com os serviços socioassistenciais da PSB e 

PSE, conforme necessidade - Nos termos expressos pelo MDS/2013: “Tem como finalidade promover a conexão, o 

acesso e a vinculação de famílias e indivíduos a serviços, programas e projetos ofertados diretamente pelo poder público 

ou por entidades e organizações no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Como integrante da rede 

socioassistencial, o Serviço de Abordagem tem papel importantíssimo, pois para muitas famílias e indivíduos com vivência 

de situações de risco pessoal e social representa a “porta de entrada” ou o primeiro contato com serviços públicos. Para 

se configurar como uma referência nos territórios e possibilitar reais condições de acesso à rede socioassistencial, os 

profissionais da abordagem precisam conhecer e manter estreita articulação, especialmente com as unidades de 

referência do SUAS”. Destaca-se a necessidade de elaborar fluxos claros para acesso da Pop Rua à documentação, 

BPC, Bolsa Família e demais benefícios socioassistenciais. 

7.9.3. Articulação em Rede com Serviços de Políticas Públicas Setoriais - “Para uma boa articulação entre o serviço 

e as ações das outras políticas públicas, tais como Saúde, Educação, Trabalho e Renda, etc. é imprescindível que as 

respectivas equipes conheçam as ofertas existentes no território. Além disso, pressupõe definições e integração entre os 

órgãos gestores das diversas políticas em âmbito local, de modo a instituir procedimentos e relações institucionalizadas, 

favorecendo a atuação dos profissionais nos serviços ofertados.  

- Acesso à Política Pública de Segurança Alimentar: o acesso à alimentação deve ser garantido na própria unidade que 

oferta o serviço e/ou através de fluxos intersetoriais com a SUSAN, em especial para acesso aos Restaurantes Populares 

do Município. Outros meios de acesso à alimentação podem ser desenvolvidos em interlocução com o Órgão Gestor da 

Política de Assistência Social. 

- Acesso à Política de Saúde: o serviço deve manter estreita articulação com a rede de saúde, tanto com a Unidade 

Básica de Saúde do território, quanto com os serviços de emergência, saúde mental, (uso de drogas, transtorno mental 

etc.). Destaca-se a articulação do serviço com a equipe do consultório de rua, vinculada à política de Saúde. Essa 

atuação é orientada, principalmente, nas situações em que se observa risco pessoal e social associado a usos de drogas 

nos espaços públicos.  

- Política de Habitação: devem ser estabelecidas estratégias, em conjunto com Órgão Gestor, para promover o acesso à 

moradia, ao auxílio aluguel e demais programas de moradia temporária ou definitiva. 

- Acesso à Política de Trabalho e Renda: “a articulação com as ações da política de geração de trabalho e renda pode 

contribuir, sobremaneira, para a construção concreta de possibilidades de saída da situação de rua. Assim, o Serviço 

deve manter articulação com os diversos recursos desta política disponíveis no território, como programas que ofertem 

preparação/capacitação profissional, projetos de inclusão produtiva, cooperativas sociais, agências de encaminhamento 

para postos de trabalho, dentre outros”.2 

- Acesso à Política de Educação, especialmente com a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma a atender às 

demandas educacionais das pessoas em situação de rua. 

- Acesso às demais políticas públicas, de acordo com as necessidades apresentadas pelos usuários. 

- Considerando as diversas situações de risco social e pessoal por violação de direitos que os usuários possam estar 

vivenciando, o serviço deve estar atento às demandas que apresentam, devem oferecer as orientações necessárias e 

promover o acesso aos Órgãos de Defesa de Direitos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, Centros de 

Defesa, dentre outros. 

7.9.4. Articulação em rede com órgãos de Defesa de Direitos - Os órgãos de defesa de direitos têm importante papel 

na garantia do acesso à justiça e a mecanismos jurídicos de proteção legal de direitos, tendo em vista assegurar a sua 

defesa e exigibilidade, bem como tomar as medidas relativas à responsabilização quando da violação de direitos. Em 

                                                           
2
 Caderno Centro Pop 
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função das especificidades de suas competências, têm papel significativo na rede de atendimento a famílias e indivíduos 

em situação de risco pessoal e social, por violação de direitos. (MDS. Orientações Técnicas: CREAS, 2011). Destaque 

para: Conselhos Tutelares; Defensoria Pública; Poder Judiciário; Ministério Público; serviços de assessoramento jurídico e 

assistência judiciária; OSCs que atuam com defesa de direitos, entre outros 

7.9.5. Articulação em rede com Instituições de Ensino e Pesquisa - O serviço trabalha com fenômenos complexos, 

cujas características requerem pesquisas e sistematização de conhecimento, observando-se as particularidades do 

território em que se localizam e, também, valendo-se da articulação com a Vigilância Socioassistencial e com processos 

de educação permanente. 

7.9.6. Articulação com o Sistema de Segurança Pública 

Em articulação com o Órgão Gestor, o serviço deve propor e, também, desenvolver ações de articulação com o Sistema 

de Segurança Pública.  

Toda articulação com esse sistema deve partir do pressuposto de que quaisquer ações devem ser desenvolvidas para 

proteção das pessoas em situação de rua que podem vivenciar um conjunto de situações de insegurança, decorrentes do 

processo de vida nas ruas, e que podem agravar vulnerabilidades e riscos, e mesmo colocar em risco a própria vida. Visa 

também à garantia de momentos de capacitação dos profissionais da Segurança Pública. 

7.10. Transporte dos usuários - O serviço deve contar com alternativa para realizar o transporte dos usuários no 

contexto do processo de acompanhamento dos usuários, frente à necessidade de efetivar encaminhamentos para 

serviços socioassistenciais e/ou demais políticas públicas, observando o nível de autonomia do usuário. Quando o 

transporte exigir cuidados relacionados à Saúde, deve ser disponibilizado em articulação com a Política de Saúde. 

7.11. Registro, Consulta de Informações e Prontuários 

7.11.1. Registro de informações - Os dados e as informações sobre o serviço devem ser lançados no Sistema de 

Informação (SIGPS) ou, na sua falta, em sistema similar ou meio físico onde as informações devem ser registradas em 

instrumentais padronizados pelo Órgão Gestor: dados e informações referentes aos usuários, atendimentos, 

acompanhamento, encaminhamentos e demais ações desenvolvidas pelo serviço/unidade. Deve-se assegurar o sigilo das 

informações, de acordo com pressupostos éticos. O Acesso ao prontuário dos usuários é restrito às pessoas devidamente 

autorizadas. 

- Deve ser garantido, em instrumentos de cadastro (tanto eletrônicos quanto físicos) o registro exclusivo do nome social, 

mantendo registro administrativo que faça vinculação entre o nome social e a identidade civil (Decreto Municipal 

16.533/2016). 

- O registro de informações deve garantir o reconhecimento das diversas configurações familiares. 

- O registro de informações deve garantir o preenchimento dos campos relacionados à identidade de gênero, orientação 

sexual e nome social. 

7.11.2. Consulta ao Cadastro Único e outros bancos de dados - O Cadastro Único deve ser acessível ao serviço para 

ser utilizado como fonte de informações para a organização da atenção socioassistencial. 

7.12. Elaboração de relatórios, diagnósticos e mapas de rede 

 São relatórios a serem elaborados pelo serviço:  

• Relatório Técnico sobre o Acompanhamento Individual e/ou Familiar:  

- Relatório para uso interno do SUAS – documentos dos serviços, elaborados a partir de demandas da própria rede 

socioassistencial, com informações sobre o atendimento e o acompanhamento de famílias e indivíduos. 

- Relatório para uso externo do SUAS – documentos elaborados a partir de demandas apresentadas por outras políticas 

setoriais, órgãos de defesa de direitos e órgãos do Sistema de Justiça, com informações sobre a inserção de famílias e 

indivíduos nos serviços. 

• Relatório Mensal do Serviço – documentos contendo dados quantitativos relacionados à oferta do serviço e com análise 

geral de dados sobre o público atendido, com o objetivo de subsidiar o planejamento, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações por parte do órgão gestor. Deve conter parte específica com informações sobre a dinâmica de 
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interação com a rede socioassistencial, com outras políticas públicas, com as ofertas de OSCs, dentre outras, para gerar 

mapas de rede e indicar a necessidade de ações de fortalecimento de rede de proteção nos territórios. 

7.13. Geoprocessamento e georreferenciamento de informações 

- As informações sobre os usuários e o seu deslocamento nos territórios são fundamentais para a proatividade do serviço 

e a realização de busca ativa. Desta forma, o lançamento de dados em sistema informatizado é de extrema importância. 

- Elaborar diagnósticos socioterritoriais com informações sobre o fenômeno e caracterização da dinâmica do território e do 

público. 

- Elaborar mapeamento da rede de serviços por território. 

 

8. Parâmetros de Estrutura 

8.1. Ambiente físico - Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de planejamento e reuniões de equipe. 

8.2. Recursos materiais 

8.2.1. Materiais permanentes 

- Telefone móvel: 1 aparelho celular por equipe, devendo ser compartilhado entre as equipes de turnos diferentes. 

- Veículo: pelo menos 1 (um) carro por equipe, com flexibilidade para utilização nos diferentes turnos, principalmente no 

período noturno.   

- Computadores: 1 (um) computador por equipe, totalizando 12 (doze) computadores. 

- Impressoras. 

- Tablets para uso dos técnicos. 

8.2.2. Materiais de consumo 

- Material de escritório. 

- Materiais pedagógicos para desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas. 

- Outros materiais que facilitem a relação e a vinculação da equipe com os usuários. 

8.3. Recursos Humanos - Equipe técnica de referência 

De acordo com a Resolução CNAS nº 09, de 18 de abril de 2013, em cada unidade de oferta do Serviço Especializado em 

Abordagem Social deverá ser assegurada equipe técnica de referência para a sua execução. 

- No mínimo 6 (seis) profissionais de nível superior por equipe, tendo em vista o caráter especializado do serviço. 

- Ampliação do nº de profissionais nas equipes, de acordo com a necessidade decorrente da dinâmica do fenômeno da 

população em situação de rua nos territórios regionais do Município.  

- Frente às necessidades constatadas no processo de trabalho do serviço, o Município poderá adotar estratégias de 

atuação de outros profissionais, seja através de programas ou projetos, seja através de incorporação direta na equipe, 

desde que devidamente fundamentado tecnicamente e aprovado no Conselho Municipal de Assistência Social; 

 

9. Parâmetros de Resultados e Impactos 

9.1. Resultados 

- Acolhimento no serviço, em condições garantidas de dignidade. 

- Danos por vivências de violência e abusos reparados ou minimizados. 

- Identidade, integridade e história de vida preservadas. 

- Convívio familiar, comunitário e/ou social assegurado. 

- Garantia de acesso a serviços socioassistenciais e às demais políticas públicas setoriais, conforme necessidade. 

9.2. Impactos Esperados 

- Contribuir para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências. 

- Contribuir para a proteção social de famílias e indivíduos. 

- Contribuir para a identificação de situações de violação de direitos. 

- Contribuir para a redução do número de pessoas em situação de rua. 
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10. Regulamentações e proposições técnicas * 

II. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

1. Descrição/Concepção 

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua é ofertado para aqueles (as) que utilizam as ruas como 

espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 

desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que 

oportunizem a construção de novos projetos de vida. 

O Serviço oferta trabalho técnico que possibilita a análise das demandas e necessidades dos usuários, com vistas à 

orientação individual e grupal, encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e a outras políticas públicas e 

órgãos de defesa de direitos que possam contribuir para a construção da autonomia, inserção social e em rede de 

proteção social. Além disso, o Serviço promove o acesso a espaços para higiene pessoal, alimentação, guarda de 

pertences e provisão de documentação civil e proporciona endereço institucional para utilização, como referência, pelo 

usuário.3  

Para que o Serviço produza as seguranças sociais afiançadas pelo SUAS devem-se garantir as seguintes aquisições aos 

seus usuários, conforme suas necessidades e as situações de vulnerabilidades e riscos em que se encontrem: 

Associadas à segurança de acolhida: 

- ser acolhido nos serviços em condições de dignidade; 

- ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violências e abusos; 

- ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

- ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados. 

Associadas à segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- ter assegurados o convívio familiar e/ou comunitário; 

- ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 

Associadas à segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- ter vivência pautada pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentada em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a autoestima; 

- ter acesso à documentação civil; 

- alcançar autonomia e condições de bem-estar; 

- ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

- ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a benefícios sociais e programas de 

transferência de renda; 

- ser informado sobre direitos e como acessá-los; 

- ter acesso a políticas públicas setoriais; 

- fortalecer o convívio social e comunitário. 

 

2. Objetivos 

- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial. 

- Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do 

atendimento4. 

- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua. 

- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. 

                                                           
3 (BRASIL, Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009. Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais) 
4
 Considerar no processo de construção da intervenção psicossocial os aspectos relacionados à homo-lesbo-bi-transfobia como fator de 

produção de vulnerabilidade e risco social 
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3. Período de funcionamento 

No mínimo 8 horas diárias ininterruptas, podendo funcionar até as 19h. De segunda a sexta, podendo se estender para 

sábados, domingos e feriados. 

 

4. Abrangência 

A abrangência do Serviço corresponde à abrangência da Unidade que será estabelecida a partir da elaboração de 

diagnóstico socioterritorial, identificando as áreas de maior concentração, trânsito e dinâmica de movimentação da 

população em situação de rua. Assim, a abrangência poderá ser de uma Regional Administrativa ou alcançar mais de 

uma Regional Administrativa do Município. 

 

5. Unidade de Referência: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP 

 

6. Parâmetros do Trabalho Social Essencial ao Serviço 

6.1. Recepção, Acolhida e Atendimento Inicial - A acolhida, como segurança afiançada pelo SUAS, é provida por meio 

da oferta pública de espaços e serviços para a realização da proteção social e diz respeito tanto às instalações físicas 

adequadas como à ação profissional, através de postura receptiva e acolhedora necessária durante todo o 

desenvolvimento do trabalho.   

O contato inicial com os usuários e suas famílias requer escuta qualificada de suas necessidades, e, a partir delas, 

informá-los sobre as ações e atividades oferecidas pelo Serviço. 

É importante lembrar que, em geral, os vínculos mantidos pelas pessoas em situação de rua, sejam familiares, 

comunitários ou sociais, podem encontrar-se fragilizados, e que, inclusive, alguns usuários podem estar sem referências 

familiares. Além disso, muitos podem já ter vivenciado experiências de discriminação, até mesmo no acesso a serviços, o 

que geralmente ocasiona distanciamento e receio em novas investidas.  

Portanto, no primeiro atendimento deve-se reforçar a postura adequada e respeitosa, favorecendo a vinculação ao 

Serviço e a gradativa constituição de vínculos de confiança com a Unidade, com a equipe e com os demais usuários. 

Essa vinculação é essencial para o acompanhamento no Serviço e para a construção de possibilidades de superação das 

situações vivenciadas. 

6.2. Escuta qualificada - O desenvolvimento do trabalho social no Serviço pressupõe escuta qualificada dos usuários, 

considerando o contexto social, histórico e cultural de cada um. Tanto a escuta qualificada quanto a acolhida são 

elementos transversais a todo o processo de acompanhamento no Serviço/Unidade. 

6.3. Mobilização e sensibilização da comunidade nos territórios em que se localiza - O Serviço deve estar 

sintonizado com as necessidades específicas das pessoas em situação de rua, além das particularidades do território 

onde está localizado. Dessa forma, a equipe do Serviço deverá considerar, dentre outras coisas, a história da localidade, 

suas relações e redes sociais, suas dificuldades e, principalmente, as potencialidades e capacidades. A partir de um 

profundo respeito a essa realidade, a equipe deverá buscar a construção de vínculos de confiança, de modo a somar 

esforços para o melhor atendimento a essa população.  Tais atividades deverão ser desenvolvidas preferencialmente com 

a participação de pessoas em situação de rua, pessoas que já superaram tal situação e representantes de movimentos 

sociais, recomendando-se, para isso, a criação de comissão de usuários para atuação em conjunto com a unidade. 

6.4. Acompanhamento Especializado 

6.4.1. Estudo social/ estudo de caso - “Consiste no estudo aprofundado da situação do indivíduo ou da família em 

situação de rua que esteja em acompanhamento no Serviço, considerando sua trajetória e contexto social de vida, 

vinculações, projetos e anseios, dentre outros aspectos. 

O principal objetivo desta técnica consiste na discussão aprofundada de determinadas circunstâncias para melhor 

(re)direcionar as intervenções realizadas durante o acompanhamento especializado. 
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Deve partir das informações disponíveis e incluir resultados de intervenções realizadas, considerando seu 

acompanhamento tanto no Serviço quanto no seu atendimento na Rede. Assim, poderá incluir a participação daqueles 

profissionais da Rede que também estejam atendendo o mesmo indivíduo ou família, além dos profissionais do próprio 

Serviço. Para o desenvolvimento e qualificação de estudos de caso, a equipe do Serviço poderá contar também com 

supervisão/assessoria de profissional externo, com vasta experiência, que possa contribuir para o aprofundamento da 

compreensão de cada caso e delineamento de novas possibilidades de intervenção no acompanhamento. 

Finalmente, o estudo de caso deve ser conduzido de forma imparcial pelos profissionais envolvidos, ser orientado por 

princípios éticos e considerar a singularidade de cada caso”. 5 

6.4.2. Diagnóstico socioeconômico - Instrumento específico a ser utilizado de acordo com a necessidade. 

6.4.3. Elaboração do plano de acompanhamento individual e/ou familiar - A trajetória de vida e a perspectiva do 

trabalho em rede para a atenção integral e o acesso a direitos, o desenvolvimento de potencialidades, a ressignificação 

de vivências e a construção de novos projetos de vida visando ao processo de saída das ruas, devem nortear a 

elaboração do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar. A elaboração deste Plano, junto com os usuários, é 

essencial para guiar a equipe no desenvolvimento do trabalho social no âmbito do Serviço, bem como para delinear junto 

com eles a construção de novas perspectivas de vida. 

“A elaboração do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar constitui importante instrumento de trabalho. O 

Plano de Acompanhamento tem a função de organizar a atuação interdisciplinar da equipe do Serviço e delinear, 

operacionalmente e metodologicamente, o caminho a ser seguido por todos os profissionais, possibilitando o 

monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados. 

Importante destacar que o Plano de Acompanhamento precisa envolver a participação protagonista dos usuários nesse 

processo, que deve considerar a realidade de vida e a singularidade de cada sujeito e família acompanhados. Por meio 

de metodologia participativa, o Plano deve ser construído gradualmente, desde o momento da acolhida inicial, e ser 

reavaliado continuamente ao longo do acompanhamento no Serviço, considerando o processo de cada família ou 

indivíduo atendido. É necessário, portanto, que seja flexível, dinâmico e repactuado sempre que necessário. 

Dentre outros aspectos, a composição do Plano de Acompanhamento poderá partir de informações como: quem é o 

usuário e sua trajetória de vida, inclusive sua história em outras instituições ou serviços de atendimento; se possui 

referências e vínculos familiares; seus vínculos comunitários e redes sociais de apoio; suas demandas e anseios; 

potencialidades e oportunidades vislumbradas. 

Esse instrumento precisa refletir as necessidades e demandas dos usuários, bem como os objetivos e metas que se 

pretendam alcançar a partir dos atendimentos e das demais ações a serem realizadas em rede. Assim, poderá apontar 

atividades, estratégias e recursos que possam contribuir para o trabalho social. 

Considerando que o trabalho social desenvolvido no Serviço envolve o trabalho em rede para a constituição do Plano de 

Acompanhamento, a equipe poderá contar com a participação de outros profissionais da rede que também acompanhem 

os mesmos indivíduos ou famílias. Assim, o planejamento e o desenvolvimento do Plano de Acompanhamento 

demandarão a articulação em rede com os demais serviços, órgãos e instituições que estejam realizando ações com os 

mesmos usuários, a fim de que o trabalho conduza, no menor tempo necessário, a respostas mais efetivas para as 

pessoas em situação de rua. Nessa direção, cabe destacar a importância de se realizarem reuniões periódicas visando ao 

planejamento, ao acompanhamento contínuo e à avaliação das ações que indiquem, inclusive, a necessidade de revisão 

do próprio Plano de acompanhamento”6 

6.4.4. Ações e atividades técnicas no trabalho social - No acompanhamento especializado desenvolvido pelo Serviço, 

devem-se adotar: 

- Atendimentos continuados, individuais e/ou familiares; inclusive com a família extensa ou ampliada. 

- Orientação e atendimentos em grupo. 

                                                           
5
 (Caderno orientações Centro POP, p. 92-93) 

6
 Caderno de Orientações Centro Pop p.83-84 
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- Oficinas e atividades coletivas de convívio familiar, grupal e social. 

- Orientação jurídico-social na própria unidade ou através de encaminhamentos para a rede. 

- Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal. 

- Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços, programas, projetos e benefícios locais. 

- Outras. 

6.4.5. Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio - O Serviço deve estar sintonizado com 

as necessidades específicas das pessoas em situação de rua, além das particularidades do território onde está 

localizado. Dessa forma, a equipe profissional do Serviço deverá considerar, dentre outras coisas, a história da localidade, 

suas relações e redes sociais, suas dificuldades e, principalmente, as potencialidades e capacidades. A partir de um 

profundo respeito a essa realidade, a equipe deverá buscar a construção de vínculos de confiança, de modo a somar 

esforços para o melhor atendimento à população em situação de rua. Tais atividades deverão ser desenvolvidas 

preferencialmente com a participação de pessoas em situação de rua, pessoas que já superaram tal situação e 

representantes de movimentos sociais, recomendando-se, para isto, a criação de comissão de usuários para atuação em 

conjunto com a unidade. 

6.4.6. Mobilização para o exercício da cidadania - Incentivo à mobilização e participação social dos usuários, inclusive 

em organizações de caráter coletivo em prol da defesa de seus direitos, incluindo o debate e o enfrentamento do racismo, 

machismo/sexismo, LGBTfobia/heterossexismo. 

6.4.7. Desenvolvimento de atividades socioeducativas - Ações de promoção e proteção social se fazem por meio de 

um processo de construção de vínculos, assentados na relação de confiança e respeito mútuo entre o agente público e o 

cidadão, ao longo do processo de superação da vulnerabilidade/risco. Nesse processo, espera-se que o trabalho social 

contribua para que o indivíduo desenvolva autonomia e consciente exercício da cidadania, recuperando e/ou construindo 

novos vínculos e relações na vida pública e privada. A intervenção tem, por isso, um caráter pedagógico com inúmeros 

desafios: barreira cultural, analfabetismo, alienação, uso prejudicial de álcool e outras drogas, dentre outros. 

O trabalho social deve, portanto, exercer um papel ao mesmo tempo pedagógico e mobilizador, contribuindo para a 

formação do cidadão/usuário participativo. Trazendo em seu bojo aspectos lúdicos, culturais e artísticos elevam a 

potência comunicacional, bem como seu poder de mobilização e inclusão nos processos educativos.  

Por meio de atividades planejadas deve oportunizar o desenvolvimento da sociabilidade, da livre expressão e criação, da 

manifestação cultural e artística. Deve ainda facilitar a organização social para o enfrentamento coletivo da exclusão 

social, bem como o entendimento das políticas públicas como direito do cidadão e dever do Estado.  

A promoção do acesso aos bens culturais e ao lazer devem também ser elencados nos objetivos do trabalho 

socioeducativo, sendo elementos importantes de inclusão social. Por meio de recursos próprios (oficinas, visitas, 

passeios, ingressos etc.) e de parcerias com as políticas setoriais, fazem da Assistência Social uma política de efetivo 

exercício dos direitos constitucionais. 

6.4.8. Registro, Consulta de Informações e Prontuários 

6.4.8.1 Registro de informações: a) Os dados e as informações sobre o Serviço devem ser registrados no Sistema de 

Informação (SIGPS) e/ou, na ausência dele, registradas em instrumentais padronizados pelo Órgão Gestor: dados e 

informações referentes aos usuários, atendimentos, acompanhamento, encaminhamentos e demais ações desenvolvidas 

pelo serviço/unidade. Deve-se assegurar o sigilo das informações de acordo com pressupostos éticos. O acesso ao 

prontuário dos usuários é restrito às pessoas devidamente autorizadas. 

- Deve ser garantido, em instrumentos de cadastro (tanto eletrônicos quanto físicos) o registro exclusivo do nome social, 

mantendo registro administrativo que faça vinculação entre o nome social e a identidade civil (Decreto Municipal 

16.533/2016). 

- O registro de informações deve garantir o reconhecimento das diversas configurações familiares. 
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- O registro de informações deve garantir o preenchimento dos campos relacionados à identidade de gênero, orientação 

sexual e nome social. 

6.4.8.2. Consulta ao Cadastro Único e outros bancos de dados: O Cadastro Único deve ser acessível ao Serviço para 

ser utilizado como fonte de informações para a organização da atenção socioassistencial. 

6.4.9. Elaborar relatórios, diagnósticos e mapas de rede 

São relatórios a serem elaborados pelo Serviço: 

•  Relatório Técnico sobre o Acompanhamento Individual e/ou Familiar 

- Relatório para uso interno do SUAS – documentos dos serviços, elaborados a partir de demandas da própria rede 

socioassistencial, com informações sobre o atendimento e acompanhamento de famílias e indivíduos. 

-. Relatório para uso externo do SUAS – documentos elaborados a partir de demandas apresentadas por outras políticas 

setoriais, órgãos de defesa de direitos e órgãos do Sistema de Justiça, com informações sobre a inserção de famílias e 

indivíduos nos serviços. 

•  Relatório Mensal do Serviço – documento contendo dados quantitativos relacionados à oferta do Serviço, análise do 

público atendido, com o objetivo de subsidiar o planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações 

por parte do órgão gestor. Deve conter campo específico com informações sobre a dinâmica de interação com a rede 

socioassistencial, com outras políticas públicas, com ofertas de OSCs, dentre outros, para gerar mapas de rede e apontar 

necessidades de fortalecimento de redes de proteção no território. 

6.4.10. Comunicação e Defesa de Direitos - “Concretiza-se por meio de atividades e procedimentos técnicos 

desenvolvidos para promover o entendimento e a informação sobre os direitos individuais e sociais, as formas de 

violação, as garantias de sua efetivação, as respostas e recursos com os quais os indivíduos podem contar na rede 

socioassistencial e nas diversas políticas públicas. O acesso à defesa de direitos é garantido, por exemplo, a partir da 

disponibilização de orientações sobre os órgãos de defesa existentes no território, suas atuações, competências, meios e 

formas de acesso”.7 O acesso a direitos socioassistenciais é uma premissa da Política de Assistência Social e, 

consequentemente, norteia a oferta do Serviço. 

 

6.5. Articulação em rede - “Por se constituir em uma Unidade de Referência localizada nos territórios com incidência e 

trânsito de pessoas em situação de rua, o Centro POP representa importante recurso para a inserção desse segmento em 

uma Rede de Proteção Social que, articuladamente, venha a possibilitar a construção do processo de saída das ruas. A 

intencionalidade dessa ação articulada é que poderá efetivar a atenção integral às pessoas em situação de rua e conduzir 

a respostas mais efetivas às complexas demandas dos usuários” 8 

6.5.1. Articulação em rede com os demais serviços socioassistenciais - Na articulação com os serviços 

socioassistenciais, destacam-se: 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) - que fomenta o acesso das pessoas em situação de rua ao 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Em muitos casos, os primeiros contatos com o usuário serão 

estabelecidos nas ruas pelos profissionais da equipe de abordagem e, quando necessário, prepará-lo para o 

acompanhamento a ser realizado pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. Cabe destacar, ainda, o 

papel essencial que o Serviço Especializado em Abordagem Social desempenha na identificação e encaminhamentos das 

pessoas em situação de rua para sua inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. 

b) Inclusão no Cadastro Único - Caso se constate no primeiro contato com o usuário a ausência do cadastro, deve-se 

orientá-lo e encaminhá-lo para a sua realização. 

c) Serviço de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua (Acolhimento Institucional e Repúblicas) - a articulação com 

os serviços de acolhimento no Município potencializa a construção do processo de saída das ruas. Deve-se assegurar a 

                                                           
7
 MDS. Caderno de Orientações Centro Pop; 2013. 

8
 MDS. Caderno de Orientações Centro Pop; 2013 
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possibilidade de inserção dos usuários atendidos em serviços/unidades de acolhimento nas ações e atividades 

desenvolvidas pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

d) Destaca-se a importância de definição, em conjunto com o órgão gestor da Política no Município, de fluxos de 

referenciamento e contrarreferenciamento do atendimento dos usuários com os demais serviços socioassistenciais: 

● Serviço Especializado em Abordagem Social 

● Serviço de Acolhimento institucional; 

● Serviço de acolhimento em República; 

● PAIF/SCFV; 

● PAEFI; 

● Demais serviços socioassistenciais. 

A articulação em rede se materializará, dentre outras formas, através de canais institucionais de informações que 

viabilizam os fluxos de atendimentos, encaminhamentos e acompanhamentos do público. 

6.5.2. Articulação em rede com outras políticas públicas 

a) Acesso à Política Pública de Segurança Alimentar - o acesso à alimentação deve ser garantido na própria unidade que 

oferta o Serviço e/ou através de fluxos intersetoriais com a SUSAN, em especial, para acesso aos Restaurantes 

Populares do Município. Outros meios de acesso à alimentação podem ser desenvolvidos em interlocução com o Órgão 

Gestor da Política de Assistência Social. 

b) Acesso à Política de Saúde - o Serviço deve manter estreita articulação com a rede de saúde, tanto com a Unidade 

Básica de Saúde do território, quanto com os serviços de emergência, saúde mental, (uso de drogas, transtorno mental 

etc.). 

c) Acesso à Política de Habitação -  devem ser estabelecidas estratégias, em conjunto com Órgão Gestor, para promover 

o acesso à moradia, auxílio aluguel e demais programas de moradia temporária ou definitiva. 

d) Acesso à Política de Trabalho e Renda - “a articulação com as ações da política de geração de trabalho e renda pode 

contribuir, sobremaneira, para a construção concreta de possibilidades de saída da situação de ruas. Assim, o Serviço 

deve manter articulação com os diversos recursos dessa política disponíveis no território, como programas que ofertem 

preparação/capacitação profissional, projetos de inclusão produtiva, cooperativas sociais, agências de encaminhamento 

para postos de trabalho, dentre outros”.9 

e) Acesso à Política de Educação - especialmente à Educação de Jovens e Adultos (EJA), de forma a atender as 

demandas educacionais das pessoas em situação de rua. 

f) Acesso às demais políticas públicas - de acordo com as necessidades apresentadas pelos usuários.  

g) Articulação interinstitucional com os órgãos do sistema de Garantia de Direitos: Considerando as diversas situações de 

risco social e pessoal por violação de direitos que os usuários possam estar vivenciando, o serviço deve estar atento às 

demandas que apresentam, devem oferecer as orientações necessárias e promover o acesso aos Órgãos de Defesa de 

Direitos, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, Centros de Defesa, dentre outros.  

6.5.3. Articulação com o Sistema de Segurança Pública - Em articulação com o Órgão Gestor, o Serviço deve propor e 

também desenvolver ações de articulação com o Sistema de Segurança Pública. Toda articulação com este sistema deve 

partir do pressuposto de que quaisquer ações devem ser desenvolvidas para proteção das pessoas em situação de rua 

que podem vivenciar um conjunto de situações de insegurança decorrentes do processo de vida nas ruas, e que podem 

agravar vulnerabilidades e riscos, e mesmo colocar em risco a própria vida. Visa também à garantia de momentos de 

capacitação dos profissionais da Segurança Pública. 

 

7. Parâmetros de Estrutura 

7.1. Ambiente físico: O espaço físico deve contar com condições que assegurem: 

● atendimento com privacidade e sigilo;  

                                                           
9
 Caderno Centro Pop 
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● adequada iluminação, ventilação, conservação, salubridade, limpeza;  

● segurança dos profissionais e público atendido;  

● exclusividade, ou seja, não compartilhamento com outros serviços que não sejam da própria Unidade Centro POP; 

● acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, dentre outras. 

● espaços reservados e de acesso restrito à equipe para guarda de prontuários. Em caso de registros eletrônicos, devem 

igualmente ser adotadas medidas para assegurar o acesso restrito aos prontuários; 

● disponibilidade de informações, em local visível, sobre os serviços ofertados, as atividades desenvolvidas e o horário de 

funcionamento da Unidade; 

● acesso principal adaptado com rampas, da calçada à recepção;  

● acesso adaptado nas principais áreas do Centro POP (salas de atendimento, banheiro e refeitório);  

● banheiros adaptados;  

● garantia de manutenção sistemática do equipamento, inclusive para pequenos reparos, observando as condições de 

segurança e funcionalidade; 

● garantia de Plano de Segurança com vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Observação: para assegurar as condições de acessibilidade, consultar as seguintes normativas: NBR 9050 referente à 

acessibilidade nas edificações, mobiliário, espaços e equipamentos; Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para as pessoas com deficiência e com 

mobilidade reduzida; Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei nº 10.098/2000. 

7.2. Sala para atividades referentes à coordenação, reunião de equipe e/ou atividades administrativas - Sala para 

coordenação e administrativo: sala com espaço e mobiliário suficiente para a acomodação da equipe administrativa e 

coordenação. (Deve-se ter área reservada para arquivo de prontuário, garantindo segurança e sigilo); 

utensílios/mobiliários/equipamentos: 2 mesas tipo escritório e 1 mesa redonda para reuniões, ambas com cadeiras (total 

de 8), 2 computadores com acesso à internet, impressora/fotocopiadora, telefone, armários e arquivos. 

7.3. Sala de atendimento individualizado, familiar ou em pequenos grupos  

O espaço físico deve contar com condições que assegurem“ atendimento em condições de privacidade e sigilo; adequada 

iluminação, ventilação, conservação, salubridade e limpeza; segurança dos profissionais e do público atendido; 

acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos, gestantes, dentre outras; espaços reservados para arquivo de 

prontuários, com acesso restrito aos profissionais devidamente autorizados. Em caso de registros eletrônicos, devem 

igualmente ser adotadas medidas para assegurar o acesso restrito aos prontuários; informações disponíveis, em local 

visível, sobre os serviços ofertados, as atividades desenvolvidas e o horário de funcionamento da Unidade. 

7.4. Salas e outros espaços para atividades coletivas com os usuários, socialização e convívio 

A infraestrutura física do Centro POP deve assegurar, ainda, as seguintes condições de acessibilidade para as pessoas 

com deficiência e/ou mobilidade reduzida: acesso principal adaptado com rampas, da calçada à recepção; acesso 

adaptado nas principais áreas do Centro POP (salas de atendimento, banheiro e refeitório); banheiros adaptados.10 

Espaço multiuso e área livre que possibilitem atividades externas para socialização e convivência. 

7.5. Refeitório/cozinha 

 Refeitório e cozinha padrão industrial 

7.6. Banheiros 

Banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com box 

individual para garantia da privacidade e com chuveiros com água quente; deve ser garantido o uso dos banheiros, 

vestiários e demais espaços divididos de acordo com a identidade de gênero de cada usuário. 

7.7. Lavanderia 

Com espaço para secagem de roupas (padrão industrial). 

7.8. Guarda de pertences 

                                                           
10

 Caderno de Orientações Centro Pop; pág. 47. 
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Com armários individualizados, com tranca. 

7.9. Placa de identificação 

Independentemente da (s) fonte (s) de financiamento, a Unidade deverá ter afixada, em local visível, placa de 

identificação, padronizada de acordo com o SUAS, com o nome por extenso – Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua (Centro POP). Pode ser acrescido algum complemento para identificação do Centro POP, 

preferencialmente associado à sua Área de Abrangência; por exemplo: Centro POP – Leste. 

7.10. Espaços para acolher animais de estimação 

Canil ou espaço congênere para, se necessário, manter animais domésticos. A construção deverá ser de forma 

intersetorial, considerando as orientações da Zoonose e da Vigilância Sanitária, e submetida à deliberação do CMAS 

7.11. Recursos Materiais  

Materiais Essenciais: Mobiliário, computadores, impressora e telefone; acesso à internet; material de expediente e 

material para o desenvolvimento de atividades individuais e coletivas (pedagógicos, culturais, esportivos etc.); veículo 

para utilização pela equipe; arquivos, armários ou outros, para guarda de prontuários físicos em condições de segurança 

e sigilo; armários individualizados para guardar pertences das pessoas atendidas; materiais para a produção e realização 

de lanches; artigos de uso e higiene pessoal; bancos de dados necessários ao desenvolvimento das atividades do (s) 

Serviço (s); material multimídia, tais como: TV, equipamento de som, aparelho de DVD, máquina fotográfica.  

7.12. Recursos Humanos 

Deve haver equipe de referência com capacidade para acompanhamento de 80 casos (famílias ou indivíduos/mês) no 

Centro POP, com a seguinte composição: 

1 Coordenador (a); 2 Assistentes Sociais; 2 Psicólogos (as); 1 Técnico de nível superior, preferencialmente com formação 

em Direito, Pedagogia, Antropologia, Sociologia ou Terapia Ocupacional; 4 Profissionais de nível superior ou médio para 

a realização do Serviço Especializado em Abordagem Social (quando ofertada pelo Centro POP), e/ou para o 

desenvolvimento de oficinas socioeducativas, dentre outras atividades; 2 Auxiliares Administrativos. 

- Em relação aos profissionais de nível superior faz-se necessário observar as disposições da Resolução CNAS nº 17, de 

20 de junho de 2011.  

- A equipe técnica de referência mencionada acima poderá ser ampliada de acordo com as necessidades do Município, 

de acordo com a incidência das situações de risco pessoal e social; o tamanho dos territórios; a dispersão territorial das 

situações de risco; os dias e turnos de funcionamento do Serviço; entre outros aspectos. 

 

8. Parâmetros de resultados e impactos 

8.1. Resultados 

- Condições de acolhida garantida na rede socioassistencial. 

- Perspectiva de construção garantida de novos projetos de vida. 

- Integridade e autonomia da população em situação de rua restaurada ou preservada. 

- Ações desenvolvidas para a reinserção familiar e/ou comunitária. 

8.2. Impactos esperados 

- Contribuir para redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

- Contribuir para a proteção social às famílias e indivíduos. 

- Contribuir para a redução de danos provocados por situações violadoras de direitos. 

- Contribuir para a construção de novos projetos de vida. 

 

9. Regulamentações e proposições técnicas *. 

 

III. Serviço de Atenção Especializada a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

 
1. Concepção/Descrição 
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O Serviço assegura atendimento e ações estratégicas que colaboram com a construção do processo de saída das ruas e 

com a reinserção no convívio familiar e comunitário de crianças e adolescentes em situação de rua no Município. 

O conjunto das ações tem ênfase no retorno familiar ou fortalecimento dos vínculos sociais e comunitários, reduzindo as 

vulnerabilidades e riscos sociais às quais estão expostos e prevenindo situações de rompimento de vínculos e 

manutenção da situação de rua.  

Desenvolve trabalho social através de reflexões críticas comprometidas com o protagonismo no campo social e educativo; 

respeito à diversidade e não discriminação; valorização dos vínculos familiares e comunitários e outras relações 

socialmente construídas; respeito à livre adesão e ao momento da criança/adolescente para a realização do 

acompanhamento.  

Realiza ações com vistas a promover a reinserção familiar e, não sendo possível, referencia o usuário na Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade. 

Para que o Serviço alcance as seguranças sociais afiançadas pelo SUAS, devem-se garantir as seguintes aquisições aos 

seus usuários, conforme suas necessidades e as situações de vulnerabilidades e riscos em que se encontram:  

Associadas à 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 vida preservadas; 

- ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados 

Associadas à segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- ter assegurados o convívio familiar e/ou comunitário; 

- ter acesso a serviços socioassistenciais e às demais políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 

Associadas à segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- ter vivência pautada pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a autoestima; 

- ter acesso à documentação civil; 

- alcançar autonomia e condições de bem-estar; 

- ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

- ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a benefícios sociais e programas de 

transferência de renda; 

- ser informado sobre direitos e como acessá-los; 

- ter acesso a políticas públicas setoriais; 

- fortalecer o convívio social e comunitário 

 

2. Objetivos  

- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. 

- Contribuir para proteção e preservação da integridade da criança e do adolescente, respeitando sua singularidade11 

 - Possibilitar construção de projetos de vida. 

- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial. 

- Articular ações de defesa e proteção social com os demais atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. 

 
3. Usuários: Crianças e adolescentes em situação de rua. 

                                                           
11

 Considerar no processo de construção da intervenção psicossocial os aspectos relacionados à homo-lesbo-bi-transfobia como fator de 

produção de vulnerabilidade e risco social, especialmente quando se trata de adolescentes travestis e transexuais. 
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Criança e adolescente em situação de rua são sujeitos em desenvolvimento com direitos violados, que utilizam 

logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia ou sobrevivência, de forma permanente e/ou 

intermitente, em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social pelo rompimento ou fragilidade do cuidado e dos 

vínculos familiares e comunitários, prioritariamente em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, dificuldade de acesso 

e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, 

identidade de gênero, diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de posição política, de 

deficiência, entre outros (CNAS/CONANDA; 2017). 

Utiliza-se o termo “situação” para enfatizar a possível transitoriedade e efemeridade dos perfis dessa população, podendo 

mudar por completo o perfil, repentinamente ou gradativamente, em razão de um fato novo. Neste sentido, a situação de 

rua de crianças e adolescentes pode estar associada a: trabalho infantil; mendicância; violência sexual; consumo de 

álcool e outras drogas; violência intrafamiliar, institucional ou urbana; ameaça de morte, sofrimento ou transtorno mental; 

LGBTfobia, racismo, sexismo e misoginia; cumprimento de medidas socioeducativas ou medidas de proteção de 

acolhimento; encarceramento dos pais. 

 
4. Período de funcionamento 

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

Sábados, domingos e feriados: de acordo com a necessidade. 

  
5. Abrangência 

Municipal 

 
6. Unidade de Referência: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Crianças e 

Adolescentes 

 

7. Parâmetros do Trabalho Social Essencial ao Serviço 

7.1. Recepção, Acolhida e Atendimento Inicial 

7.1.1. Escuta qualificada 

O desenvolvimento do trabalho social no serviço pressupõe escuta qualificada dos usuários, compreendendo cada um em 

seu contexto social, histórico e cultural. A escuta deve estar atenta às especificidades relacionadas à diversidade de 

identidade de gênero e orientação sexual. 

Tanto a escuta qualificada quanto a acolhida são elementos transversais a todo o processo de acompanhamento no 

Serviço/Unidade. 

7.2. Ações e atividades técnicas do trabalho social no serviço - no acompanhamento especializado desenvolvido pelo 

serviço, deve-se adotar: 

7.2.1. Atendimentos individuais: refere-se ao atendimento prestado pela equipe técnica do serviço, de modo 

individualizado, com intuito de proporcionar escuta qualificada, além de informar, esclarecer e orientar os usuários. Nessa 

escuta individualizada, identificam-se as necessidades socioassistenciais dos usuários e suas famílias com os devidos 

encaminhamentos; promovem-se reflexões acerca de direitos, de vínculos familiares e comunitários, protagonismo, 

autonomia e construção de projetos de vida. 

7.2.2. Atendimentos familiares: atividade de natureza técnica realizada por iniciativa do técnico responsável pelo 

acompanhamento da criança/adolescente ou por procura espontânea da família. Tem como objetivo acolher a família, 

explorar os motivos pelos quais a criança ou adolescente está nas ruas, orientar sobre acesso a direitos e promover 

encaminhamentos necessários aos serviços do SUAS, de outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos.   

Recepção da família no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Crianças e 

Adolescentes: é imprescindível que a partir dos primeiros contatos do educador com a criança e/ou adolescente em 

situação de rua desencadeie-se um processo de assistência familiar ou de preparação para a autonomia. Nos casos em 
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que a família foi identificada, é fundamental apresentar-lhe o Centro, conhecer suas potencialidades e vulnerabilidades e 

iniciar a construção de um plano de atendimento individual e familiar. O atendimento familiar se destina às famílias que 

tenham crianças em situação de rua, bem como às famílias que estão em situação de rua com seus filhos. 

Quanto ao atendimento da família no domicílio, consiste no processo de atendimento de uma família, ou de algum de 

seus membros, no seu próprio domicílio. Essa modalidade de atendimento deve ocorrer a partir de uma avaliação técnica, 

como parte do acompanhamento realizado no Serviço.  Deve ser pautado nos princípios de respeito à privacidade da 

família, dialogicidade e protagonismo familiar, tanto no que diz respeito à receptividade quanto à disponibilidade da 

família. É uma ação voltada para conhecer a realidade do grupo familiar, suas demandas, recursos e vulnerabilidades. 

(MDS, Outubro, 2005). As famílias dos usuários atendidos, em geral, têm como característica “vínculos fragilizados e/ou 

rompidos”, o que demanda por parte da equipe técnica o constante trabalho de resgate dos vínculos familiares, o 

envolvimento da família no processo de trabalho. Esta intervenção configura-se como fundamental no que tange ao 

acompanhamento e ao consequente alcance do objetivo da superação de vida nas ruas. 

7.2.3. Mobilização de família extensa ou ampliada: no processo de acompanhamento, a vinculação da família ao 

processo de atendimento no Serviço deve ser construída atentamente com os usuários, destacando-se que, além da 

família de origem, deve-se estar atento à mobilização da família extensa e ampliada. 

7.2.4. Orientação e atendimentos em grupo: dentre as atividades em grupo, destaca-se como importância estratégica 

para o acompanhamento, a realização de trabalho com Grupos Multifamílias. Deve ser planejado e ocorrer através da 

realização de encontros previamente organizados, com objetivos de curto prazo, a serem atingidos com um conjunto de 

famílias. Esta atividade propicia o compartilhamento de problematizações e reflexões críticas sobre situações vivenciadas 

e questões muitas vezes cristalizadas, naturalizadas e individualizadas. 

7.2.5. Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização: atividade que visa a estimular o convívio familiar, 

grupal e social. Dentre elas ressalta-se a realização periódica de assembleias para pactuação de regras e normas de 

convivência. 

7.3. Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio: o Serviço deve estar sintonizado com as 

necessidades específicas das pessoas em situação de rua, além das particularidades do território onde está localizado. 

Dessa forma, a equipe profissional do Serviço deverá considerar, dentre outras coisas, a história da localidade, suas 

relações e redes sociais, suas dificuldades e, principalmente, as potencialidades e capacidades. A partir de um profundo 

respeito a essa realidade, a equipe deverá buscar a construção de vínculos de confiança, de modo a somar esforços para 

o melhor atendimento à população em situação de rua. Tais atividades deverão ser desenvolvidas preferencialmente com 

a participação de usuários do Serviço e representantes de movimentos sociais, recomendando-se, para isto, a criação de 

comissão de usuários para atuação em conjunto com a unidade. 

7.4. Mobilização para o exercício da cidadania: incentivo à mobilização e participação social dos usuários, inclusive em 

organizações de caráter coletivo em prol da defesa de seus direitos, incluindo o debate e o enfrentamento do racismo, 

machismo/sexismo, LGBTfobia/heterossexismo. 

7.5. Orientação jurídico-social: na própria unidade ou através de encaminhamentos para a rede. 

7.6.Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços, programas, projetos e benefícios locais: os 

encaminhamentos têm por objetivo a promoção do acesso aos direitos que se objetivam através de acessos concretos às 

demais ações ofertadas pela Rede.  Ocorrem através de processo de orientação e direcionamento dos usuários, por 

vezes exigindo contatos prévios e posteriores à sua realização entre o serviço de origem e demais serviços, programas, 

projetos e benefícios ofertados tanto pela Rede SUAS quanto pelas demais instituições que compõem o SGD. Devem ser 

formalizados e monitorados para avaliar a sua efetividade.  O documento de encaminhamento deve, no mínimo, identificar 

a pessoa encaminhada, a unidade de origem, a unidade de destino e o motivo do encaminhamento. Tal documento 

também deve ter a identificação do profissional que o fez.   

7.7. Fortalecimento das relações de mediação: o Serviço ofertado em Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua - Crianças e Adolescentes deve funcionar como espaço mediador entre abandono e 

cuidado, rua e casa, exclusão e inclusão, ameaça e proteção. A equipe multidisciplinar deve oferecer uma rica e atrativa 
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variedade de atividades pedagógicas, criando uma rotina de interações que eleve a confiança na equipe e no Serviço, 

construa um canal de diálogo, troca de experiências e fortalecimento da autoestima, abrindo caminho para um projeto de 

vida alternativo à vida nas ruas, respeitando a vontade e o tempo dos sujeitos, assim como a própria dinâmica das ruas. É 

importante firmar acordos de convivência que deixem claro para criança e/ou adolescente e famílias seus limites, direitos 

e obrigações dentro do Serviço, para que o esforço de acolher e promover a boa convivência não seja confundido com um 

convite a uma relação de liberdade sem responsabilidades. 

7.8. Elaboração de Estudo Social/ Estudo de Caso: “Consiste no estudo aprofundado da situação do indivíduo ou 

família em situação de rua que esteja em acompanhamento no Serviço, considerando, dentre outros aspectos, sua 

trajetória e contexto social de vida, vinculações, projetos e anseios. 

O principal objetivo dessa técnica consiste na discussão aprofundada de determinadas circunstâncias para melhor 

(re)direcionar as intervenções realizadas durante o acompanhamento especializado. 

Deve partir das informações disponíveis e incluir resultados de intervenções realizadas, considerando seu 

acompanhamento tanto no Serviço quanto no seu atendimento na rede. Assim, poderá incluir a participação, além dos 

profissionais do Serviço - e, eventualmente, do órgão gestor - daqueles profissionais da rede que também estejam 

atendendo o mesmo indivíduo ou família. Para o desenvolvimento e qualificação de estudos de caso, a equipe do Serviço 

poderá contar também com supervisão/assessoria de profissional externo, com vasta experiência, que possa contribuir 

para o aprofundamento da compreensão de cada caso e o delineamento de novas possibilidades de intervenção no 

acompanhamento. 

“Finalmente, o estudo de caso deve ser conduzido de forma imparcial pelos profissionais envolvidos, ser orientado por 

princípios éticos e considerar a singularidade de cada caso”. 12   

7.9. Diagnóstico socioeconômico: deverá ser realizado, de acordo com a necessidade. 

7.10. Elaboração do plano individual e/ou familiar de atendimento: o Plano de Acompanhamento Individual e/ou 

Familiar deverá ser norteado pela trajetória de vida; perspectiva do trabalho em rede para a atenção integral e o acesso a 

direitos; o desenvolvimento de potencialidades; a ressignificação de vivências e a construção de novos projetos de vida, 

visando ao processo de saída das ruas. “O Plano de Acompanhamento tem a função de organizar a atuação 

interdisciplinar da equipe do Serviço e delinear, operacionalmente e metodologicamente, o caminho a ser seguido por 

todos os profissionais, possibilitando o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados. Este instrumento precisa 

refletir as necessidades e demandas dos usuários, bem como os objetivos e metas que se pretendam alcançar a partir 

dos atendimentos e das demais ações a serem realizadas em rede. Assim, poderá apontar atividades, estratégias e 

recursos que possam contribuir para o trabalho social. O planejamento e o desenvolvimento do Plano de 

Acompanhamento demandarão a articulação em rede com os demais serviços, órgãos e instituições que estejam 

realizando ações com os mesmos usuários, a fim de que o trabalho conduza, no menor tempo necessário, a respostas 

mais efetivas para as pessoas em situação de rua.13 

7.11. Mobilização e sensibilização da comunidade nos territórios: o Serviço deve estar sintonizado com as 

necessidades específicas das pessoas em situação de rua da localidade em que atua. Dessa forma, a equipe do Serviço 

deverá considerar, dentre outras coisas, a história da localidade, suas relações e redes sociais, suas dificuldades e, 

principalmente, as potencialidades e capacidades. A partir de um profundo respeito a essa realidade, a equipe deverá 

buscar a construção de vínculos de confiança, de modo a somar esforços para o melhor atendimento a essa população.  

7.12. Registro, Consulta de informações e prontuários:  

a) Registro de informações: os dados e as informações sobre o Serviço devem ser lançados em sistema de informação 

e/ou, na sua falta, registradas em instrumentais padronizados pelo Órgão Gestor: dados e informações referentes aos 

usuários, atendimentos, acompanhamento, encaminhamentos e demais ações desenvolvidas pelo Serviço/unidade. Deve-
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 (Caderno Orientações Centro POP, p. 92-93) 

13
 (Caderno Orientações Centro POP, pág. 83 - 84) 
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se assegurar o sigilo das informações de acordo com pressupostos éticos. O Acesso ao prontuário dos usuários é restrito 

às pessoas devidamente autorizadas. 

- Deve ser garantido, em instrumentos de cadastro (tanto eletrônicos quanto físicos), o registro exclusivo do nome social, 

mantendo registro administrativo que faça vinculação entre o nome social e a identidade civil (Decreto Municipal 

16.533/2016). 

- O registro de informações deve garantir o reconhecimento das diversas configurações familiares. 

- O registro de informações deve garantir o preenchimento dos campos relacionados à identidade de gênero, orientação 

sexual e nome social. 

b) Consulta aos dados do Cadastro Único e de outros bancos de dados, acessível ao Serviço: o Cadastro Único deve ser 

acessível ao Serviço para ser utilizado como fonte de informações para a organização da atenção socioassistencial. 

7.13. Elaboração de relatórios, diagnósticos e mapas de rede: são relatórios a serem elaborados pelo Serviço:  

Relatório Técnico sobre o Acompanhamento Individual e/ou Familiar 

- Relatório para uso interno do SUAS – documentos do Serviço, elaborados a partir de demandas da própria rede 

socioassistencial, com informações sobre o atendimento e acompanhamento de famílias e indivíduos; 

- Relatório para uso externo do SUAS – documentos elaborados a partir de demandas apresentadas por outras políticas 

setoriais, órgãos de defesa de direitos e órgãos do Sistema de Justiça, com informações sobre a inserção de famílias e 

indivíduos nos serviços; 

Relatório Mensal do Serviço – documento contendo dados quantitativos relacionados à oferta do Serviço, análise do 

público atendido, com o objetivo de subsidiar o planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, 

por parte do órgão gestor. Deve conter campo específico com informações sobre a dinâmica da interação com a rede 

socioassistencial, com outras políticas públicas, com ofertas de OSCs, dentre outros, para gerar mapas de rede e apontar 

necessidades de fortalecimento de redes de proteção no território. 

7.14. Comunicação e defesa de direitos: “Concretiza-se por meio de atividades e procedimentos técnicos desenvolvidos 

para promover o entendimento e a informação sobre os direitos individuais e sociais, as formas de violação, as garantias 

de sua efetivação, as respostas e recursos com os quais os indivíduos podem contar na rede socioassistencial e nas 

diversas políticas públicas. O acesso à defesa de direitos é garantido, por exemplo, a partir da disponibilização de 

orientações sobre os órgãos de defesa existentes no território, suas atuações, competências, meios e formas de 

acesso.”14  

7.15. Articulação em rede: o Serviço deve se articular com os demais serviços socioassistenciais; com outras políticas 

públicas setoriais; com os órgãos do sistema de garantia de direitos; e com serviços, programas e projetos de instituições 

não governamentais e comunitárias. 

7.15.1. Articulação com os demais serviços socioassistenciais: considerando o estudo de caso e o PIA, deve-se 

proceder a esta articulação para garantir a inserção dos usuários e suas famílias nos demais serviços, programas, 

projetos e benefícios que integram o SUAS, tendo em vista a construção de estratégias de retorno das crianças e 

adolescentes ao convívio com o grupo familiar e com a comunidade, bem como ao atendimento na rede local/regional. 

Destacam-se:  

a) Serviço Especializado em Abordagem Social: fomenta o acesso ao Serviço e, em muitos casos, é responsável pelos 

primeiros contatos com o usuário nas ruas. Os profissionais da equipe de abordagem devem sustentar a vinculação inicial 

no acompanhamento pelo Serviço. Cabe destacar, ainda, o papel essencial que este Serviço desempenha na 

identificação e encaminhamentos das famílias de crianças e adolescentes em situação de rua para o Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. 

b) Serviço de Acolhimento: a articulação com os serviços de acolhimento no Município potencializa a construção do 

processo de saída das ruas. Deve-se assegurar a possibilidade de inserção dos usuários atendidos em serviços/unidades 

de acolhimento, através de ações e atividades desenvolvidas na dinâmica do Serviço.  
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 MDS, 2013. 
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É importante definir, em conjunto com o órgão gestor da política no Município, os fluxos de referenciamento e 

contrarreferenciamento do atendimento aos usuários nos demais serviços socioassistenciais: 

● Serviço Especializado em Abordagem Social; 

● Serviço de Acolhimento institucional. 

● Serviço de Acolhimento em República 

● CRAS/PAIF/SCFV e outros serviços da Proteção Social Básica; 

● CREAS/PAEFI e outros serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade; 

● Demais serviços, programas e projetos socioassistenciais; 

O desligamento com contrarreferenciamento deve ser parte integrante do processo de atendimento ao usuário e 

responsabilidade do Serviço/técnico de referência. A decisão deve estar fundamentada, considerando o retorno familiar 

ou inserção em Unidade de Acolhimento Institucional, medida de internação, semiliberdade e outros motivos. O 

desligamento sempre deverá ocorrer com contrarreferenciamento em outro Serviço/unidade da rede. 

7.15.2. Articulação em rede com outras políticas públicas setoriais 

a) Acesso à alimentação: na própria unidade e/ou através de fluxos com a política de Segurança Alimentar. 

b) Acesso à Política de Saúde: o Serviço deve manter estreita articulação com a rede de saúde, tanto com a Unidade 

Básica de Saúde do território, quanto com os serviços de emergência, saúde mental, (uso de drogas, transtorno mental 

etc.). 

c) Acesso ao Esporte e Lazer: a articulação com as ações de esporte têm o objetivo de fortalecer os vínculos comunitários 

e promover a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de rua. O Centro deve articular-se com os serviços 

de esporte do Município para disponibilizar vagas e/ou ingressos em atividades esportivas ofertadas à comunidade e que 

sejam do interesse de crianças, adolescentes e seus familiares assistidos pelo Serviço. Deve haver uma pactuação de 

fluxos entre o Centro e o órgão responsável pela política de esporte no Município, Estado ou Distrito Federal para priorizar 

o acesso de crianças e adolescentes em situação de rua e suas famílias. Além disso, devem ser acolhidos de maneira 

humanizada e respeitosa nos espaços esportivos. (Diretrizes Nacionais de atendimento a crianças e adolescente em 

situação de rua, 2017). 

d) Acesso à Educação: interlocução para atender às demandas educacionais das crianças e adolescentes em situação de 

rua, em especial junto às EJAs e UMEIs do Município. 

e) Articulação com organizações da sociedade civil: o Centro de Referência Especializado para Crianças e Adolescentes 

em Situação de Rua deve articular-se, também, com organizações da sociedade civil que oferecem serviços de 

atendimento às crianças e/ou aos adolescentes em situação de rua. (...) (Diretrizes Nacionais de Atendimento a Crianças 

e Adolescentes em Situação de Rua, 2017). 

f) Articulação com os serviços de cultura: o Centro deve articular-se com os serviços de cultura do Município, com o 

propósito de disponibilizar vagas e/ou ingressos em atividades culturais ofertadas à comunidade e que sejam do interesse 

de crianças, adolescentes e familiares assistidos pelo Serviço. Deve haver uma pactuação de fluxos entre o Centro e o 

órgão responsável pela política de cultura no Município, Estado ou Distrito Federal para priorizar o acesso de crianças e 

adolescentes em situação de rua e suas famílias a esta política e acolhê-los de maneira humanizada e respeitosa nos 

espaços culturais. (Diretrizes Nacionais de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, 2017). 

g) Articulação com os serviços de apoio à inclusão socioeconômica: as crianças e os adolescentes e suas famílias devem 

ser imediatamente incluídas em programas de apoio à formação profissional e geração de renda, com especial atenção 

ao programa de aprendizagem, conforme a Lei n.º 10.097/2010, voltado para adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, 

observando-se, também, as Diretrizes Nacionais de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, de 

2017. 

h) Acesso aos benefícios sociais: nos casos em que se verificar necessidade, as famílias das crianças e adolescentes em 

situação de rua atendidas pelo Centro devem ser imediatamente cadastradas no programa de transferência de renda e de 

benefícios individuais, conforme o perfil de cada uma delas. (Diretrizes Nacionais de Atendimento a Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua, 2017). 
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i) Acesso à segurança alimentar, nutricional e autocuidado: durante o período em que estão em atendimento, os usuários 

devem receber uma ou mais refeições, conforme o cardápio do dia e o tempo do atendimento. O mesmo vale para o uso 

do espaço para o banho e o cuidado com a higiene pessoal que também devem ser oferecidas. Essas ofertas sempre 

devem estar associadas ao processo pedagógico e ao acordo de convivência firmados entre crianças e/ou adolescentes e 

a equipe multidisciplinar. 

j) Acesso à Ouvidoria:  criar condições que facilitem o acesso à Ouvidoria do Município para encaminhamento de 

denúncias e reclamações, garantindo-se o sigilo, o anonimato e a proteção às crianças e adolescentes. 

k) Acesso às demais políticas públicas: de acordo com as necessidades apresentadas pelos usuários. 

7.15.3. Articulação interinstitucional com os Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: considerando as diversas 

situações de risco social e pessoal por violação de direitos que os usuários possam estar vivenciando, o Serviço deve 

estar atento às demandas que apresentam, devem oferecer as orientações necessárias e promover o acesso aos Órgãos 

de Defesa de Direitos, com destaque para o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Defensoria Pública, Centros de 

Defesa, dentre outros.  

7.15.4. Articulação com o Sistema de Segurança Pública: em articulação com o Órgão Gestor, o Serviço poderá 

propor e, também, desenvolver ações de articulação com o Sistema de Segurança Pública. Deve-se partir do pressuposto 

de que quaisquer ações serão desenvolvidas para proteção das crianças e adolescentes que podem vivenciar um 

conjunto de situações de insegurança decorrentes do processo de vida nas ruas, e que podem agravar vulnerabilidades e 

riscos, e mesmo colocar em risco a própria vida. Visa também a garantia de momentos de capacitação dos profissionais 

do Sistema de Segurança Pública, com destaque para o contingente da guarda municipal no equipamento que deve ser 

devidamente capacitado na perspectiva dos direitos humanos. 

 

8. Parâmetros de estrutura 

8.1. Ambiente físico: o espaço físico deve contar com condições que assegurem: 

• exclusividade do espaço físico do Serviço/unidade, ou seja, não compartilhado com outras unidades, serviços, 

programas etc.  

• atendimento com privacidade e sigilo;  

• adequada iluminação, ventilação, conservação, salubridade, limpeza;  

• segurança dos profissionais e público atendido;  

• acessibilidade para pessoas com deficiência; 

• espaços reservados e de acesso restrito à equipe para guarda de prontuários. Em caso de registros eletrônicos, devem 

igualmente ser adotadas medidas para assegurar o acesso restrito aos prontuários; 

• disponibilidade de informações, em local visível, sobre os serviços ofertados, as atividades desenvolvidas e o horário de 

funcionamento do Serviço/unidade; 

• acesso principal adaptado com rampas, da calçada à recepção;  

• acesso adaptado nas principais áreas da unidade: salas de atendimento, banheiro e refeitório, etc. 

• banheiros adaptados; 

• garantia de Plano de Segurança com vistoria regular do Corpo de Bombeiros; 

• garantia de manutenção sistemática do equipamento, inclusive para pequenos reparos, observando as condições de 

segurança e funcionalidade. 

Para assegurar as condições de acessibilidade, consultar as seguintes normativas: NBR 9050 referente à acessibilidade 

nas edificações, mobiliário, espaços e equipamentos; Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida; 

Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei nº 10.098/2000. 

8.2. Portaria e recepção:  

- Mobiliários compatíveis com o público atendido, com os objetivos e com a capacidade de atendimento do 

Serviço/unidade.  
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- Quadro de informações sobre os serviços ofertados e horários de funcionamento.  

- Mural para divulgar eventos, reuniões, endereços de outros serviços socioassistenciais, dos órgãos de defesa de direitos 

etc.  

- Cartazes informativos sobre direitos socioassistenciais, campanhas de enfrentamento das situações de violação de 

direitos, dentre outras. 

- Todas as informações devem ter linguagem simples e acessível. 
 
8.3. Sala para atividades referentes à coordenação, reunião de equipe e/ou atividades administrativas: 
 
- Sala com espaço e mobiliário suficiente para a acomodação da equipe administrativa e coordenação. (Deve-se ter área 

reservada para arquivo de prontuário, garantindo segurança e sigilo). 

- Utensílios/mobiliários/equipamentos: 2 mesas tipo escritório e 1 mesa redonda para reunião, ambas com cadeiras (total 

de 8), 2 computadores com acesso à internet, impressora/fotocopiadora, telefone, armários e arquivos. 

8.4.Sala de atendimento individualizado, familiar ou em pequenos grupos: pelo menos 2 duas salas para 

atendimento individualizado e uma sala para realização de atendimentos aos familiares ou a pequenos grupos de 

famílias.  

8.5. Salas e outros espaços para atividades coletivas com os usuários, socialização e convívio:  

Espaço multiuso e área livre que possibilitem atividades externas para socialização e convivência. 

8.6. Refeitório/Cozinha: espaço e mobiliário para realização das refeições, incluindo cozinha montada com fogão, 

geladeira, armários, vasilhame de gás de cozinha, pratos, talheres, panelas e outros utensílios necessários para o perfeito 

funcionamento de uma cozinha, material de limpeza e descartáveis. OBS: refeitório e cozinha padrão industrial. 

8.7. Higiene pessoal: oferta diária de banho e produtos de higiene pessoal, incluindo toalhas e sabonetes. 

8.8. Banheiros: banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, 

com box individual para garantia da privacidade e com chuveiros com água quente; deve ser garantido o uso dos 

banheiros, vestiários e demais espaços divididos, de acordo com a identidade de gênero de cada usuário. 

8.9. Lavanderia com espaço para secagem de roupas: espaço físico para lavanderia, incluindo lavagem e secagem 

(padrão industrial). 

8.10. Estocagem e uso de gêneros alimentícios: espaço e mobiliário para recebimento, acondicionamento e uso de 

gêneros alimentícios, em conformidade com as recomendações da RDC nº 216/2004 da ANVISA. 

8.11.  Guarda de pertences, com armários Individualizados e com tranca: bagageiro com guarda de pertences. 

8.12. Placa de identificação: independentemente da(s) fonte(s) de financiamento, a Unidade deverá ter afixada, em local 

visível, placa de identificação com o nome por extenso – Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua (Centro POP). Pode ser acrescido algum complemento para identificação do Centro POP, 

preferencialmente associado à sua Área de Abrangência; por exemplo: Centro POP – Leste. 

8.13. Espaços para guarda de animais de estimação: disponibilização de espaço para canil. A implantação deverá ser 

conduzida de forma intersetorial, considerando as orientações da Zoonose e da Vigilância Sanitária, e submetida à 

deliberação do CMAS. 

8.14. Recursos materiais: 

8.14.1. Materiais permanentes: mobiliário de escritório padrão - mesas ou estação de trabalho, cadeiras, armários, 

escaninhos; arquivos, armários ou outros, para arquivo de prontuários físicos em condições de segurança e sigilo; 

armários individualizados, com tranca, para guarda de objetos pessoais; computadores, impressora e telefone fixo e 

móvel: linha telefônica para o escritório e para os usuários do Serviço; veículo para utilização pela equipe. 

8.14.2.  Materiais/ Equipamentos multimídia: TV 42”; equipamento de som; aparelho de DVD; máquina fotográfica 

digital; SIGPS e/ou Bancos de dados necessários ao desenvolvimento das atividades do Serviço; acesso à internet; 

dentre outros.   
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8.14.3 Materiais de consumo: gêneros alimentícios para lanches e outras refeições, de acordo com as orientações da 

SUSAN; artigos de uso e higiene pessoal; Material de expediente e material para o desenvolvimento de atividades 

coletivas (pedagógicas, culturais, esportivas etc.): papel ofício, canetas, lápis, borrachas, giz de cera, pincéis e canetas 

hidrocor, papel kraft, cartolinas, jogos, livros e revistas, etc.  

8.15. Recursos Humanos:  

Para a capacidade de atendimento de 80 crianças/adolescentes e suas famílias:  

1 Coordenador (a); 2 Assistentes Sociais;2 Psicólogos (as);1 Técnico de nível superior, preferencialmente com formação 

em Direito, Pedagogia, Antropologia, Sociologia ou Terapia Ocupacional; 4 Profissionais de nível médio - educadores 

sociais; 1 Auxiliar Administrativo; 2 faxineiras; 2 cozinheiras; 4 vigilantes  

 

9. Parâmetros de resultados e impactos 

9.1. Resultados 

- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária; 

- Contribuir para proteção e preservação da integridade da criança e do adolescente, respeitando sua singularidade; 

 - Possibilitar construção de projetos de vida;  

- Possibilitar condição de acolhida na rede socioassistencial;  

- Articular ações de defesa e proteção social com os demais atores que compõem o Sistema de Garantia de Direitos. 

9.2. Impactos esperados 

- Contribuir para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência. 

- Proteção social às famílias e indivíduos. 

- Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos. 

- Construção de novos projetos de vida. 

 

10. Regulamentações e proposições técnicas*. 

 

IV. Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias  

Modalidades: Casa de Passagem para Adultos e Famílias; Abrigo Institucional para Adultos e Famílias 

 

1. Descrição/Concepção 

“Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos 

ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do Serviço deverá garantir privacidade, respeito aos 

costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação 

sexual {e identidade de gênero}. 

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos, e favorecer o convívio familiar e comunitário, 

bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de 

convivência deverão ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, 

conforme perfis. 

Deve funcionar em unidade inserida na comunidade, com características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura 

física adequada, visando ao desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser 

organizadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários, 

oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade”. 

“O acolhimento é provisório, com estrutura para acolher pessoas do mesmo [gênero] ou grupo familiar. É previsto para 

pessoas em situação de rua e desabrigo, por abandono, migração e ausência de residência, ou pessoas em trânsito e 
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sem condições de autossustento”15. Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito 

de permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos serviços públicos. 

O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de morte) poderá ser 

desenvolvido em local específico, a depender da incidência da demanda. 

O Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias pode ser desenvolvido nas seguintes modalidades: 

1.1. Abrigo Institucional: atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência com o limite máximo de 50 

pessoas por unidade e de quatro pessoas por quarto; 

1.2. Casa de Passagem: atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e 

emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se 

realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos necessários. Limite máximo de 50 

pessoas por unidade e de quatro pessoas por quarto.  

1.2.1. Casas de Passagem Pernoite: atendimento em unidade institucional em regime de pernoite. Limite máximo de 100 

pessoas por unidade. 

As Unidades do Serviço de Acolhimento Institucional devem ter estrutura para acolher com privacidade pessoas adultas 

ou grupos familiares, com ou sem crianças. Destaca-se que as pessoas deverão ser acolhidas – em unidades, alas ou 

quartos - conforme sua identidade de gênero16. 

Para que o Serviço alcance as seguranças sociais afiançadas pelo SUAS, devem-se garantir as seguintes aquisições aos 

seus usuários, conforme suas necessidades e as situações de vulnerabilidades e riscos em que se encontrem:  

Associadas às seguranças de acolhida: 

- ser acolhido em condições de dignidade; 

- ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

- ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto à: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança 

e conforto; 

- ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas; 

- ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados para a manutenção da privacidade do usuário e guarda de 

pertences pessoais. 

Associadas à segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais serviços públicos; 

- ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social. 

Associadas à segurança de desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social: 

- ter endereço institucional para utilização como referência; 

- ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

- ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão, auto sustento e independência; 

- ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão; 

- ter acesso a espaços próprios e personalizados; 

- ter acesso à documentação civil; 

- obter orientações e informações sobre o Serviço, direitos e como acessá-los; 

                                                           
15

 - Com base nas avaliações mais recentes, elaboradas no Município, a oferta de serviço de acolhimento deve considerar as especificidades referentes ao 

fenômeno da migração/refúgio. Desta forma, a parametrização da oferta de serviço de acolhimento específico para pessoas em situação de migração/refugiados 
deve ser discutida à luz das particularidades trazidas por políticas próprias, não se confundindo, assim, com os fundamentos da Política Nacional de Inclusão da 
População em Situação de Rua. 
16

 Identidade de gênero: “dimensão da identidade de uma pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e 

feminilidade e como isso se traduz em sua prática social sem guardar relação necessária com o sexo atribuído ao nascimento”. RESOLUÇÃO CNCD/ LGBT Nº 11, 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.   
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- ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

- desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia; 

- ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 

- ser preparado para o desligamento do Serviço; 

- avaliar o Serviço. 

 

2.  Objetivos gerais: 

- restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 

- possibilitar a convivência comunitária; 

- promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 

públicas setoriais; 

- favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 

escolhas com autonomia17; 

- promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as 

a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 

 Objetivos específicos: 

- desenvolver condições para a independência e o autocuidado; 

- promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva. 

 

3. Período de funcionamento: 

- ininterrupto (24 horas) ou 12 horas, em regime de pernoite. As Unidades devem prever horários flexíveis para entrada 

e saída dos usuários, pactuando coletivamente as situações que justificariam as exceções. 

 

4. Tempo de permanência: 

- Casa de Passagem: recomenda-se a definição do período, levando-se em consideração cada caso, tendo por referência 

o tempo de três meses de permanência, conforme sugestão do MDS. Esta definição deverá se dar em conjunto com o 

usuário, com dignidade e respeito à sua vontade e ao seu nível de autonomia. 

 
- Abrigo Institucional: até 18 meses, podendo ser reavaliado e prorrogado em função do Plano Individual de Atendimento 

Individual ou Familiar, elaborado em conjunto com os usuários, durante o processo de acompanhamento 

socioassistencial. 

 
5. Formas de acesso/ órgãos encaminhadores 

- Demanda espontânea: a inserção nas Unidades de Acolhimento, na modalidade Abrigo Institucional, ocorrerá através de 

discussão do caso entre os técnicos dos serviços encaminhadores e da Unidade de Acolhimento. Portanto, nessas 

unidades, não há acesso por demanda espontânea, mas através de solicitação via Central de Vagas do Município. 

- Serviço Especializado em Abordagem Social;  

- Centros de Referência Especializados da Assistência Social para População em Situação de Rua – Centros POP para 

adultos; 

- Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias; 

- Serviço de Atendimento Emergencial – Plantão Social para indivíduos em situação de migração; 

                                                           
17

 Considerar no processo de construção da intervenção psicossocial os aspectos relacionados à homo-lesbo-bi-transfobia como fator de 

produção de vulnerabilidade e risco social. 
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- Demais parceiros da SMAAS para atendimento da população em situação de rua; 

- Órgãos de Promoção e Defesa de Direitos e outras políticas públicas setoriais. 

  
6.  Abrangência: municipal 

 
IV.1. Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias em Situação de Rua –  Modalidade: Abrigo 

Institucional 

 
1. Parâmetros do Trabalho Social Essencial ao Serviço 

1.1. Acolhida, Recepção e Escuta 

A acolhida, como segurança afiançada pelo SUAS, é provida por meio da oferta pública de espaços e serviços para a 

realização da proteção social e diz respeito tanto às instalações físicas adequadas como também à ação profissional, 

através de postura receptiva e acolhedora, necessária durante todo o desenvolvimento do trabalho.   

a) Inserção no Serviço através de atendimento e escuta: O primeiro contato do usuário com o Serviço deve ocorrer 

com atenção personalizada, escuta cuidadosa, acolhedora, humanizada e respeitosa. O primeiro atendimento deve ser 

feito por profissional de nível superior, assistente social e/ou psicólogo. Na sua ausência, pelo coordenador da unidade ou 

por educador social preparado para o primeiro atendimento. Neste momento, devem-se esclarecer dúvidas, respeitando 

limites impostos pelas circunstâncias vivenciadas pelos acolhidos. A equipe de profissionais da unidade deve se 

apresentar como referência para quaisquer necessidades que os usuários apresentem e se certificar de que eles têm 

clareza sobre a quem podem recorrer. 

b) Ambientação com apresentação do espaço físico: No primeiro contato com o Serviço, o processo de ambientação 

do usuário requer a apresentação da equipe de referência, do espaço físico (quarto, banheiro, refeitório, local para guarda 

de pertences etc.), além das normas e regras de convivência na unidade. 

c) Atenção personalizada: Ao longo do período de acolhimento, a equipe de referência deve estar disponível e apta para 

acolher com atenção personalizada as demandas dos usuários e suas famílias, sejam elas objetivas ou subjetivas. 

Devem-se identificar suas necessidade através de escuta zelosa e sempre prestar todos os esclarecimentos necessários 

para que eles entendam a natureza do Serviço. O mesmo deve ocorrer com a família, quando presente, para que 

entendam a perspectiva do trabalho social a ser desenvolvido e se vinculem ao Serviço através de participação ativa no 

processo de acompanhamento. 

1.2. Inclusão no Cadastro Único e primeiros encaminhamentos 

Todos os usuários do Serviço devem ser incluídos no Cadastro Único. A inclusão no cadastro é entendida como uma 

ação que garante a visibilidade dos usuários/famílias em situação de desproteção social pelas políticas públicas/Estado. 

Portanto, mais que um procedimento burocrático, a inclusão é de extrema importância.  

À identificação de pessoas em situação de rua, não cadastradas, deve seguir a orientação e o encaminhamento para o 

cadastramento. Deve-se monitorar a efetivação deste cadastro periodicamente. 

Concomitantemente, os profissionais da unidade de acolhimento deverão, também, realizar as articulações em rede com 

os serviços socioassistenciais, de modo a assegurar o acompanhamento dos usuários, de acordo com as suas 

necessidades e definir o endereço de referência que será utilizado para o cadastramento. 

O cadastramento de pessoas em situação de rua deve ser realizado por meio de trabalho articulado entre o 

Serviço/unidade de acolhimento e o Órgão Gestor da Política de Assistência Social. Essa parceria permite a coordenação 

das ações de identificação e o cadastramento das pessoas em situação de rua, sua inclusão na rede de serviços 

socioassistenciais e nos demais programas sociais que utilizam o cadastro.  

Quanto à inclusão no Cadastro Único, a coleta de dados deverá ser realizada pelos profissionais do posto de 

cadastramento. 

1.3. Atendimentos individuais 
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Referem-se ao atendimento prestado pela equipe técnica de modo individualizado, com intuito de proporcionar escuta 

qualificada, além de informar, esclarecer e orientar os usuários. Nesta escuta individualizada, identificam-se as 

necessidades socioassistenciais dos usuários e suas famílias com os devidos encaminhamentos; promove as reflexões 

acerca de direitos, de vínculos familiares e comunitários, e sobre protagonismo, autonomia e construção de projetos de 

vida. 

1.4. Atendimentos ao grupo familiar 
Atividade de natureza técnica, realizada por iniciativa do técnico responsável pelo acompanhamento do usuário ou por 

procura espontânea da família. Tem como objetivo acolher a família, explorar os motivos pelos quais o usuário/família 

está em situação de rua, orientar sobre acesso a direitos e promover encaminhamentos necessários aos serviços do 

SUAS, de outras políticas públicas e órgãos de defesa de direitos.   

Quanto ao atendimento da família no domicílio, devem-se avaliar as necessidades caso-a-caso, podendo ser feito 

diretamente pela equipe do Serviço, mas sempre de forma articulada com os demais serviços socioassistenciais, 

ofertados no Centro-POP, CREAS, CRAS, entre outros, para não sobrepor ações de acompanhamento sociofamiliar. 

Deve ser pautado nos princípios de respeito à privacidade da família, dialogicidade e protagonismo familiar, tanto no que 

diz respeito à receptividade quanto à disponibilidade da família. É uma ação voltada para conhecer a realidade do grupo 

familiar, suas demandas, recursos e vulnerabilidades. (MDS, Outubro, 2005). 

Em geral, as famílias dos usuários atendidos têm como característica “vínculos fragilizados e/ou rompidos”, o que 

demanda, por parte da intervenção técnica, o constante trabalho de resgate dos vínculos familiares e o envolvimento da 

família no processo de trabalho. Essa intervenção configura-se como fundamental no que tange ao acompanhamento e 

ao consequente alcance do objetivo da superação de vida nas ruas. 

1.5. Orientação e atendimentos em atividades coletivas 

Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização: atividade que visa estimular o convívio familiar, grupal e social. 

Dentre elas, ressalta-se a realização periódica de assembleias para pactuação de regras e normas de convivência. 

Merece destaque a importância do desenvolvimento de atividades que tenham como objetivo o debate e o enfrentamento 

do racismo, machismo/sexismo, LGBTfobia/heterossexismo etc. 

1.6.  Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio 

O Serviço deve estar sintonizado com as necessidades específicas das pessoas em situação de rua, além das 

particularidades do território onde está localizado. Dessa forma, a equipe profissional do Serviço deverá considerar, 

dentre outras coisas, a história da localidade, suas relações e redes sociais, suas dificuldades e, principalmente, as 

potencialidades e capacidades. A partir de um profundo respeito a essa realidade, a equipe deverá buscar a construção 

de vínculos de confiança, de modo a somar esforços para o melhor atendimento à população em situação de rua. Tais 

atividades deverão ser desenvolvidas preferencialmente com a participação de pessoas em situação de rua, pessoas que 

já superaram tal situação e representantes de movimentos sociais, recomendando-se, para isto, a criação de comissão de 

usuários para atuação em conjunto com a unidade. 

1.7. Mobilização para o exercício da cidadania 

Incentivo à mobilização e participação social dos usuários, inclusive, em organizações de caráter coletivo em prol da 

defesa de seus direitos, incluindo o debate e o enfrentamento do racismo, machismo/sexismo, 

LGBTfobia/heterossexismo. 

1.8. Orientação jurídico-social 

Deve ser disponibilizada na própria unidade ou através de encaminhamentos para a rede. 

1.9. Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal 

Acesso à documentação pessoal é pressuposto para garantia de direitos básicos. Sempre que necessário, portanto, deve-

se promover o seu acesso, através de processo de orientação e encaminhamento para a rede. 

1.10. Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços, programas, projetos e benefícios locais 

Os encaminhamentos têm por objetivo a promoção do acesso aos direitos que se objetivam, através de acessos 

concretos às demais ações ofertadas pela Rede.  Ocorrem através de processos de orientação e direcionamento dos 
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usuários, por vezes exigindo contatos prévios e posteriores à sua realização entre o serviço de origem e demais serviços, 

programas, projetos e benefícios ofertados tanto pela Rede SUAS quanto pelas demais instituições que compõem o SGD. 

Devem ser formalizados e monitorados para avaliar a sua efetividade.  O documento de encaminhamento deve, no 

mínimo, identificar a pessoa encaminhada, a unidade de origem, a unidade de destino e o motivo do encaminhamento. 

Tal documento também deve ter a identificação do profissional que realizou o encaminhamento.  

Os encaminhamentos constituem importantes instrumentos de acesso a direitos, na medida em que alimentam a 

formação de uma rede de proteção social com potencialidade de articular os diversos saberes e práticas que apresentem 

respostas inovadoras à complexidade das situações de vulnerabilidade social. 

1.11. Elaboração de Estudo Social/ Estudo de Caso: Atividade de natureza técnica que subsidia análises, avaliações, 

pareceres técnicos e elaboração do Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento.  

“Consiste no estudo aprofundado da situação do indivíduo ou família em situação de rua, que esteja em acompanhamento 

no Serviço, considerando, dentre outros aspectos, sua trajetória e contexto social de vida, vinculações, projetos e anseios. 

O principal objetivo desta técnica consiste na discussão aprofundada de determinadas circunstâncias para melhor 

(re)direcionar as intervenções realizadas durante o acompanhamento especializado (...). Deve partir das informações 

disponíveis e incluir resultados de intervenções realizadas, considerando seu acompanhamento tanto no Serviço o quanto 

seu atendimento na rede. Assim, poderá incluir a participação, além dos profissionais do Serviço, daqueles profissionais 

da rede que também estejam atendendo o mesmo indivíduo ou família, como, também, de profissionais do órgão gestor 

da política. Para o desenvolvimento e qualificação de estudos de caso, a equipe do Serviço ainda poderá contar com 

supervisão/assessoria de profissional externo, com vasta experiência, que possa contribuir para o aprofundamento da 

compreensão de cada caso e delineamento de novas possibilidades de intervenção no acompanhamento. Finalmente, o 

estudo de caso deve ser conduzido de forma imparcial pelos profissionais envolvidos, ser orientado por princípios éticos e 

considerar a singularidade de cada caso”. (MDS, 2011; p. 92-93). 

1.12. Diagnóstico socioeconômico: Instrumento a ser elaborado, quando necessário. 

1.13. Elaboração de Plano individual e/ou familiar de atendimento 

O plano individual e/ou familiar de atendimento é um instrumento metodológico, utilizado pela equipe técnica do Serviço e 

elaborado em conjunto com o usuário, que norteará todo o acompanhamento social. Deverá ser elaborado e revisto 

considerando três momentos: inserção, acompanhamento e desligamento. Cada momento pressupõe uma avaliação 

parcial dos avanços e dificuldades e potencialidades do usuário na superação dos motivos que o levaram à situação de 

rua, utilizando-se, assim, de informações permanentemente atualizadas.  

a) Planejamento do processo de atendimento em conjunto com o usuário: Dentre outros aspectos, a composição do Plano 

Individual e/ou familiar de Atendimento poderá partir de informações como: quem é o usuário e sua trajetória de vida, 

inclusive sua história em outras instituições ou serviços de atendimento; se possui referências e vínculos familiares; seus 

vínculos comunitários e redes sociais de apoio; suas demandas e anseios; potencialidades e oportunidades vislumbradas. 

b) Planejamento do processo de atendimento em conjunto com a rede: Este instrumento precisa refletir as necessidades 

e demandas dos usuários, bem como os objetivos e metas que se pretendam alcançar a partir dos atendimentos e das 

demais ações a serem realizadas em rede. Assim, para a constituição do plano, a equipe poderá contar com a 

participação de outros profissionais da rede, que também acompanhem os mesmos indivíduos ou famílias, como, 

também, do órgão gestor da política. Assim, poderá apontar atividades, estratégias e recursos que possam contribuir para 

o trabalho social. 

A elaboração do plano, junto com os usuários, é essencial para guiar a equipe no desenvolvimento do trabalho social no 

âmbito do Serviço, bem como para delinear, também com eles, a construção de novas perspectivas de vida. Por meio de 

metodologia participativa, o plano deve ser construído gradualmente, desde o momento inicial da acolhida, e ser 

reavaliado continuamente ao longo do acompanhamento no Serviço, considerando o processo de cada família ou 

indivíduo atendido. É necessário, portanto, que seja flexível, dinâmico e repactuado sempre que necessário. 
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c) Planejamento do processo de atendimento em perspectiva interdisciplinar: Além de discutir e planejar as ações com os 

usuários, os planos têm a função de organizar a atuação interdisciplinar da equipe do Serviço e delinear, 

operacionalmente e metodologicamente, o caminho a ser seguido por todos os profissionais, possibilitando o 

monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados. Nessa direção, cabe destacar a importância de se realizarem 

reuniões periódicas visando ao planejamento, ao acompanhamento contínuo e à avaliação das ações, que indiquem, 

inclusive, a necessidade de revisão do próprio Plano de acompanhamento” (MDS, 2011). 

1.14. Cuidados pessoais 

O Serviço deve garantir condições adequadas para os usuários desenvolverem cuidados pessoais, bem como inserir no 

processo de atendimento, caso a caso, orientações sobre o desenvolvimento desses cuidados.  

1.15. Informação, comunicação e defesa de direitos 

“Concretiza-se por meio de atividades e procedimentos técnicos desenvolvidos para promover o entendimento e a 

informação sobre os direitos individuais e sociais, as formas de violação, as garantias de sua efetivação, as respostas e 

os recursos com os quais os indivíduos podem contar na rede socioassistencial e nas diversas políticas públicas. O 

acesso à defesa de direitos é garantido, por exemplo, a partir da disponibilização de orientações sobre os órgãos de 

defesa existentes no território, suas atuações, competências, meios e formas de acesso” (MDS, 2013). 

1.16. Construção de autonomia 

Da mesma forma que o acesso a direitos socioassistenciais, a construção de autonomia é uma premissa da Política de 

Assistência Social e da organização do SUAS e, assim, também norteia o trabalho social do Serviço de Acolhimento 

Institucional. O Serviço deve operar para potencializar a construção da autonomia como processo e com cautela para não 

operar como agente violador de direitos. Para isso, é necessário considerar, nos termos expressos pelo MDS (2013): 

- respeitar o protagonismo das pessoas nas decisões e respostas às situações que vivem; 

- compreender que a construção da autonomia não é um processo linear. A proposição de mudanças pressupõe uma 

intencionalidade de transformação que cabe aos usuários aceitar ou não;  

- considerar que o tempo e o ritmo das mudanças diferenciam-se de pessoa para pessoa. 

- compreender que os fatores de risco e de proteção estão implicados em todos os domínios da vida, nos próprios 

indivíduos, em suas famílias, nas comunidades e em qualquer nível de convivência. Compreender que esses fatores 

estão em contínuo movimento com considerável transversalidade e variabilidade de influências entre si. 

- respeito à singularidade e autonomia na reconstrução de trajetórias de vida. Cada sujeito é único, singular, em função 

das diferentes histórias de vida e dos diversos motivos que levam pessoas e famílias a estarem ou a buscarem nos 

espaços públicos meios de sobrevivência. Por isso, cada situação precisa ser olhada de acordo com suas 

particularidades. 

 

1.17. Articulação em rede com os demais serviços socioassistenciais 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social: Serviço Especializado em Abordagem Social que fomenta o acesso das 

pessoas em situação de rua ao Serviço. Em muitos casos, os primeiros contatos com o usuário serão estabelecidos nas 

ruas, pelos profissionais da equipe de abordagem, que deve sustentar a vinculação inicial ao Serviço. 

Cabe destacar, ainda, o papel essencial que o Serviço Especializado em Abordagem Social desempenha na identificação 

e nos encaminhamentos das pessoas em situação de rua para inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 

b) Inclusão no Cadastro Único: Caso se constate, no primeiro contato com o usuário, a ausência do cadastro, deve-se 

orientá-lo e encaminhá-lo para a sua realização. 

c) Serviço de Acolhimento para Atendimento a Pessoas em Situação de Rua (Acolhimento Institucional e Repúblicas): a 

articulação com as demais unidades/serviços de acolhimento no Município potencializa a construção do processo de 

saída das ruas, de acordo com as necessidades e potencialidades dos usuários.  
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d) Inserção em outras unidades/Serviços de Acolhimento Institucional ou em Repúblicas: Destaca-se a importância de 

definição, em conjunto com o órgão gestor da política no Município, de fluxos de referência e contrarreferência do 

atendimento dos usuários com os demais serviços socioassistenciais: 

● Serviço Especializado em Abordagem Social 

● Serviço de Acolhimento institucional 

● Serviço de acolhimento em República 

● CRAS/PAIF/SCFV e outros serviços da Proteção Social Básica 

● CREAS/PAEFI e outros serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade 

● Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua/Centros POP  

● Demais serviços socioassistenciais 

e) Inserção no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua: A Articulação em Rede se materializará, dentre 

outras formas, através de canais institucionais de informações que viabilizam os fluxos de atendimentos, 

encaminhamentos e acompanhamentos do público. 

1.18. Articulação em rede com outras políticas públicas setoriais 

a) Acesso à Política Pública de Segurança Alimentar: Acesso à Política Pública de Segurança Alimentar: o acesso à 

alimentação deve ser garantido na própria unidade que oferta o serviço e/ou através de fluxos intersetoriais com a 

SUSAN, em especial para acesso aos Restaurantes Populares do Município. Outros meios de acesso à alimentação 

podem ser desenvolvidos em interlocução com o Órgão Gestor da Política de Assistência Social. 

b) Acesso à Política de Saúde: Acesso à Política de Saúde: o serviço deve manter estreita articulação com a rede de 

saúde, tanto com a Unidade Básica de Saúde do território, quanto com os serviços de emergência, saúde mental, (uso de 

drogas, transtorno mental etc.). 

c) Acesso ao Esporte, Cultura e Lazer: Acesso ao Esporte, Cultura e Lazer: A articulação com as ações de esporte, 

cultura e lazer pode contribuir, sobremaneira, para a construção concreta de possibilidades de saída da situação de rua. 

Assim, o Serviço deve manter articulação com os diversos recursos destas políticas disponíveis no território. 

d) Acesso à Política de Habitação: Devem ser estabelecidas estratégias, em conjunto com o Órgão Gestor, para 

promover o acesso à moradia, ao auxílio aluguel e aos demais programas de moradia temporária ou definitiva. 

e) Acesso à Educação: Acesso à Educação: interlocução para atender às demandas educacionais dos usuários, em 

especial com as EJAS do Município. 

f) Acesso às demais políticas públicas: Acesso às demais políticas públicas, de acordo com as necessidades 

apresentadas pelos usuários. 

1.19. Articulação interinstitucional com os Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos 

Considerando as diversas situações de risco social e pessoal por violação de direitos que os usuários possam estar 

vivenciando, o serviço deve estar atento às demandas que apresentam, devem oferecer as orientações necessárias e 

promover o acesso aos Órgãos de Defesa de Direitos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Centros de 

Defesa, dentre outros.  

1.20. Articulação com o Sistema de Segurança Pública 

Em articulação com o Órgão Gestor, o serviço deve propor e também desenvolver ações de articulação com o Sistema de 

Segurança Pública. Toda articulação com esse sistema deve partir do pressuposto que quaisquer ações devem ser 

desenvolvidas para proteção das pessoas em situação de rua, que podem vivenciar um conjunto de situações de 

insegurança decorrentes do processo de vida nas ruas, e que podem agravar vulnerabilidades e riscos, e mesmo colocar 

em risco a própria vida. Visa também à garantia de momentos de capacitação dos profissionais do Sistema de Segurança 

Pública.  

1.21. Registro, consulta de informações e prontuários 

- Os dados e as informações sobre o serviço devem ser lançados em sistema de informação (SIGPS) ou, na sua falta, em 

sistema similar ou meio físico onde as informações devem ser registradas em instrumentais padronizados pelo Órgão 

Gestor: dados e informações referentes aos usuários, atendimentos, acompanhamento, encaminhamentos e demais 
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ações desenvolvidas pelo serviço/unidade. Deve-se assegurar o sigilo das informações de acordo com pressupostos 

éticos. O acesso ao prontuário dos usuários é restrito às pessoas devidamente autorizadas. 

- Deve ser garantido, em instrumentos de cadastro (tanto eletrônicos quanto físicos), o registro exclusivo do nome social, 

mantendo registro administrativo que faça vinculação entre o nome social e a identidade civil (Decreto Municipal 

16.533/2016). 

a) Registro de informações: O registro de informações deve garantir o reconhecimento das diversas configurações 

familiares. 

- O registro de informações deve garantir o preenchimento dos campos relacionados à identidade de gênero, orientação 

sexual e nome social. 

b) Consulta dos dados do Cadastro Único e de outros bancos de dados, acessível ao Serviço: O Cadastro Único deve ser 

acessível ao serviço para ser utilizado como fonte de informações para a organização da atenção socioassistencial.  

1.22. Elaboração de relatórios, diagnósticos e mapas de rede 

São relatórios a serem elaborados pelo Serviço:  

• Relatório Técnico sobre o Acompanhamento Individual e/ou Familiar.  

- Relatório para uso interno do SUAS – documentos dos serviços, elaborados a partir de demandas da própria rede 

socioassistencial, com informações sobre o atendimento e acompanhamento de famílias e indivíduos; 

- Relatório para uso externo ao SUAS – documentos elaborados a partir de demandas apresentadas por outras políticas 

setoriais, órgãos de defesa de direitos e órgãos do Sistema de Justiça, com informações sobre a inserção de famílias e 

indivíduos nos serviços; 

• Relatório Mensal de Acompanhamento do Serviço – documento contendo dados quantitativos relacionados à oferta 

do serviço, análise do público atendido, com o objetivo de subsidiar o planejamento, acompanhamento, monitoramento e 

avaliação das ações, por parte do órgão gestor. Deve conter campo específico com informações sobre a dinâmica da 

interação com a rede socioassistencial, com outras políticas públicas, com ofertas de OSCs, dentre outros, para gerar 

mapas de rede e apontar necessidades de fortalecimento de redes de proteção no território. 

 
2. Parâmetros de Estrutura 

2.1. Ambiente físico 

Deve constituir-se em espaço de moradia provisória, endereço de referência, local para repouso, espaço de estar e 

convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho, higiene pessoal e vestuário.  

As estruturas devem ser acolhedoras, de forma a não estigmatizar ou segregar os (as) usuários (as). Recomenda-se que 

os locais não tenham placas de identificação e sejam estruturas próprias, e não alugadas.  

Os espaços devem ser bem iluminados e com ventilação adequada com infraestrutura que garanta espaços e 

acessibilidade, de acordo com as normas da ABNT. 

As unidades de atendimento devem ser, na medida do possível, semelhantes a uma residência. 

Todas as Unidades deverão ter Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e ser 

acessíveis, observando os critérios e parâmetros técnicos estabelecidos pela ABNT NBR 9050 que “visam proporcionar a 

utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e 

elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade”. 

 

2.2. Estrutura física 

2.2.1. Acesso externo 

Devem ser previstas, no mínimo, 2 portas de acesso, sendo uma exclusivamente de serviço. A portaria de acesso dos 

moradores e funcionários deve estar protegida por marquise ou toldo. 

2.2.2. Recepção/Portaria 

- Portaria 24 horas. 
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- Mobiliários compatíveis com o público atendido, com os objetivos e com a capacidade de atendimento do 

serviço/unidade.  

- Quadro de informações sobre os serviços ofertados e horários de funcionamento.  

- Mural para divulgar eventos, reuniões, endereços de outros serviços socioassistenciais, dos órgãos de defesa de 

direitos etc. 

- Cartazes informativos sobre direitos socioassistenciais, campanhas de enfrentamento das situações de violação de 

direitos, dentre outras. 

- Todas as informações devem ter linguagem simples e acessível. 

2.2.3. Sala de convivência/ multiuso 

Acomodação para no mínimo 15 pessoas. O espaço do refeitório pode cumprir este papel. 

Utensílios/mobiliários/equipamentos: cadeiras confortáveis e individuais, sem fixação de umas nas outras, de fácil 

deslocamento, televisão, DVD, equipamento de som, Datashow. 

2.2.4. Quartos 

4 pessoas/camas por quarto, (salvo quando se tratar de integrantes da mesma família que, neste caso, poderão dividir o 

mesmo quarto desde que o espaço físico assim o permita), armários para guarda de pertences, de forma individualizada. 

Camas beliches e/ou camas baixas preferencialmente de material maciço, evitando-se modelos “tubulares”. 

Deve ser prevista uma distância mínima de 0,80m entre as camas. 

Deve-se garantir quartos destinados aos homens transexuais, com o objetivo de garantir sua integridade física e 

psicológica; e atentar para a necessidade de camas baixas para pessoas com dificuldade de locomoção. 

2.2.5. Cozinha 

Espaço suficiente para a organização dos utensílios e preparação dos alimentos, compatível com o número de usuários e 

de acordo com as recomendações da RDC nº 216/2004 da ANVISA.  

Utensílios/ equipamentos*: fogão industrial 06 bocas com coifa, 01 forno industrial, 2 geladeiras de 400 litros cada, 1 

extrator industrial de suco, 2 liquidificadores industriais (5 e 10 litros), 1 multiprocessador de alimentos, 1 moedor de 

carnes, caçarolas (nº 38,45 e 50), 2 caldeirões (nº 32) e 2 panelas de pressão (22 e 10 litros). Colheres e facas para 

preparo das refeições. Pratos, copos e talheres. 

2.2.6. Despensa 

O ambiente deve ser arejado e bem iluminado, de acordo com as recomendações da RDC nº 216/2004 da ANVISA. 

Utensílios/mobiliários/equipamentos: balança eletrônica de mesa com capacidade para até 30KG, freezer (500 litros), 

prateleiras em inox. 

2.2.7. Refeitório 

Espaço para acomodar aproximadamente 20 usuários a cada refeição (2 a 3 turnos para servir as refeições). Este espaço 

também poderá ser utilizado para outras atividades. Prever pia para lavagem das mãos, guarnecidas de sabonete e papel 

toalha, balcão térmico de distribuição, etc. 

Mobiliários: 4 mesas com 6 cadeiras cada; 2 bebedouros elétricos, sendo um acessível para portadores de necessidades 

especiais; 2 ventiladores. 

2.2.8. Banheiros 

5 banheiros completos, sendo que ao menos um deles seja acessível, conforme normas da ABNT. 

Prever 1 banheiro completo para equipe de trabalhadores. 

- Banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, com box 

individual para garantia da privacidade e com chuveiros com água quente. 

- Deve ser garantido o uso dos banheiros, vestiários e demais espaços divididos de acordo com a identidade de gênero 

de cada usuário. 

Utensílios: Espaço com 1 lavatório, 1 sanitário, 2 chuveiros e vestiário para cada grupo de 10 pessoas. Espelhos acima 

das pias.  

2.2.9. Área de Serviços 
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Lavanderia equipada para lavar e secar as roupas dos usuários, de uso comum do serviço.  

4 tanques fixos, 2 máquinas de lavar roupas e bancada para passar roupas, varal em área coberta e descoberta, 2 ferros 

elétricos. Os próprios usuários lavam suas roupas de cama e banho e de uso pessoal. 

2.2.10. Espaço para animais domésticos 

Canil ou espaço congênere para, se necessário, acolher animais domésticos. A implantação deverá ser construída de 

forma intersetorial, considerando as orientações da Zoonose e da Vigilância Sanitária, e submetida à deliberação do 

CMAS. 

2.2.11. Espaço para guarda a de “carrinho” de trabalho para coleta de material reciclável 

Espaço para guarda de “carrinho de coleta de materiais recicláveis”, de uso pessoal. Este deverá estar em uso contínuo e 

somente poderá ser guardado de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, Zoonose e Corpo de Bombeiros. Na falta 

desse espaço, deverá ser construída alternativa com a rede que permita a guarda deste objeto de trabalho. 

2.2.12. Sala para atendimento técnico 

2 salas equipadas para acomodação da equipe técnica do serviço e com estrutura para o desempenho do trabalho. 

Utensílios/mobiliários/equipamentos, por sala: mesa individual, 4 cadeiras, 1 computador com acesso à internet e ao 

SIGPS, telefone. 

2.2.13. Sala para coordenação e administrativo 

Sala com espaço e mobiliário suficiente para a acomodação da equipe administrativa e coordenação. (Deve-se ter área 

reservada para arquivo de prontuário, garantindo segurança e sigilo). 

Utensílios/mobiliários/equipamentos: 2 mesas tipo escritório e 1 mesa redonda para reunião, ambas com cadeiras (total 

de 8), 2 computadores com acesso à internet, impressora/fotocopiadora, telefone, armários e arquivos. 

2.2.14. Depósito de material de higiene e limpeza 

Armários com chaves para armazenamento de materiais de higiene e limpeza. 

2.2.15. Almoxarifado 

Armários para a armazenamento de materiais socioeducativos a serem utilizados nas atividades desenvolvidas com as 

famílias e indivíduos nos atendimentos, do enxoval de cama e banho, itens de higiene pessoal, dentre outros. 

2.2.16. Depósito para gás 

Deve ser localizado na área externa, conforme orientações do projeto de prevenção e combate a incêndios, 4 cilindros de 

45 Kg (2 em uso e 2 reservas); regulador de pressão e encanamentos de acordo com ABNT. 

2.2.17. Depósito de lixo 

Deve ser localizado na área externa, conforme orientações da ABNT. 

2.2.18. Espaço de apoio para funcionários 

Espaço de apoio para os funcionários da unidade. Se necessário, espaço de apoio para a guarda municipal. 

 

2.3. Recursos materiais  

2.3.1. Kit de higiene pessoal 

Sabonete, escovas de dente, creme dental, desodorante, absorvente higiênico e fraldas, de acordo com a necessidade. 

2.3.2. Roupas de cama 

Kit individual, sendo 3 kits por vaga/pessoa: 2 lençóis, 1 fronha, 1 cobertor. Os usuários deverão ser orientados para a 

troca e lavagem, no mínimo, uma vez por semana. 

2.3.3. Toalha de banho 

Considerar 3 unidades por vaga/pessoa. Os usuários deverão ser orientados para a troca e lavagem, no mínimo, uma vez 

por semana. 

2.3.4. Colchão e travesseiro 

Deverão ser mantidos em bom estado, encapados com napa apropriada para higienização diária.  

2.3.5. Alimentação/cardápios, a partir das orientações de nutricionistas da SUSAN 
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Os gêneros alimentícios serão fornecidos pela SUSAN para 4 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, 

preparados por funcionários da Unidade. 

2.3.6.  Material para limpeza 

Vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, detergente, desinfetante, bucha, escova para lavar roupa. 

2.3.7. Material de escritório e Material pedagógico 

- Material de expediente e material para o desenvolvimento de atividades coletivas: papel ofício, canetas, lápis, borrachas, 

giz de cera, pincéis e canetas hidrocor, papel kraft, cartolinas, jogos, livros e revistas, etc.  

- Bancos de dados e softwares necessários ao desenvolvimento das atividades do serviço. 

2.3.8. Material/ Equipamentos multimídia 

TV, equipamento de som, aparelho de DVD, máquina fotográfica, dentre outros.   

2.3.9. Transporte 

- Veículo para utilização pela equipe e para atividades com os usuários do serviço; 

- Fornecimento de “bilhetes de transporte social”, de acordo com avaliação técnica que justifique a utilização do recurso;  

 
2.4. Recursos Humanos 

2.4.1. Coordenação: 1 coordenador por unidade, com formação superior reconhecida para atuação no SUAS.  

2.4.2. Técnico de nível superior: 1 assistente social e 1 psicólogo para atendimento a cada 20 usuários acolhidos. 

2.4.3. Auxiliar administrativo (nível médio): 1 profissional (40 horas semanais). 

2.4.4. Educador social/cuidador (nível médio): 20 profissionais de nível médio, 12/36 h (5 diurnos e 5 noturnos). 

2.4.5. Porteiro: 4 profissionais de nível médio, 12/36 h (2 diurnos e 2 noturnos). 

2.4.6. Serviços gerais: 2 profissionais de nível fundamental, 44 horas. 

2.4.7. Cozinheiro: 2 profissionais, 12h/36h diurnos. 

2.4.8. Auxiliar de cozinha: 2 profissionais, 12h/36h diurnos. 

 

3. Parâmetros de resultados e impactos  

3.1. Resultados 

- Vínculos familiares e/ou sociais restabelecidos. 

- Convivência comunitária garantida. 

- Acesso à rede socioassistencial, aos demais Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas 

setoriais. 

- Autonomia desenvolvida. 

- Acesso garantido a atividades (internas e externas) culturais, de lazer, de esporte. 

- Ofertas de condições para a independência e o autocuidado. 

- Acesso garantido à rede de qualificação e requalificação profissional. 

- Inclusão produtiva garantida. 

3.2. Impactos esperados 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências. 

- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono. 

- Indivíduos e famílias protegidas. 

- Construção da autonomia. 

- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades. 

- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 

4. Regulamentações e proposições técnicas*. 

IV.2. Serviço de Acolhimento institucional – Modalidade Casa de Passagem para Adultos em Situação de Rua 
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1. Parâmetros do Trabalho Social Essencial a Serviço 
 
1.1. Acolhida, Recepção e Escuta 

 

a) Acolhida e Escuta: A acolhida, como segurança afiançada pelo SUAS, é provida por meio da oferta pública de 

espaços e serviços para a realização da proteção social, e diz respeito tanto às instalações físicas adequadas como 

também à ação profissional, através de postura receptiva e acolhedora necessária durante todo o desenvolvimento do 

trabalho. 

b) Inserção no serviço, através de atendimento e escuta:  O primeiro contato do usuário com o serviço deve ocorrer 

com atenção personalizada, escuta cuidadosa, acolhedora, humanizada e respeitosa. O primeiro atendimento deve ser 

feito por profissional de nível superior, assistente social e/ou psicólogo. Na sua ausência, pelo coordenador da unidade ou 

por educador social preparado para o primeiro atendimento. Neste momento, devem-se esclarecer dúvidas, respeitando 

limites impostos pelas circunstâncias vivenciadas pelos acolhidos. A equipe de profissionais da unidade deve ser a 

referência para quaisquer necessidades que os usuários apresentem e se certificar de que eles têm clareza sobre a quem 

pode recorrer. 

c) Ambientação com apresentação do espaço físico: No primeiro contato com o serviço, o processo de ambientação 

do usuário demanda tanto a apresentação da equipe do serviço quanto do espaço físico (quarto, banheiro, refeitório, local 

para guarda de pertences etc.) para se sentirem confortáveis no novo espaço. 

d) Atenção personalizada: Ao longo do período de acolhimento, a equipe de referência deve estar disponível e apta a 

acolher com atenção personalizada as demandas dos usuários e suas famílias, sejam elas objetivas ou subjetivas. 

Devem-se identificar as suas necessidades, através de escuta zelosa e sempre prestar todos os esclarecimentos 

necessários para que eles entendam a natureza do serviço. O mesmo deve ocorrer com a família, quando presente, para 

que entendam a perspectiva do trabalho social a ser desenvolvido e se vinculem ao serviço, através de participação ativa 

no processo de acompanhamento.  

1.2. Inclusão no Cadastro Único e primeiros encaminhamentos: Todos os usuários do serviço devem ser incluídos no 

Cadastro Único. A inclusão no cadastro é entendida como uma ação que garante a visibilidade dos usuários/famílias em 

situação de desproteção social pelas políticas públicas/Estado. Portanto, mais que um procedimento burocrático, a 

inclusão é de extrema importância.  

Quando identificadas pessoas em situação de rua, não cadastradas, deve-se seguir a orientação e encaminhar para o 

cadastramento. Deve-se monitorar a efetivação desse cadastro periodicamente. 

Concomitantemente, os profissionais da unidade de acolhimento deverão, também, realizar as articulações em rede com 

os serviços socioassistenciais, de modo a assegurar o acompanhamento dos usuários, de acordo com as necessidades 

do mesmo e definir o endereço de referência que será utilizado para o cadastramento. 

O cadastramento de pessoas em situação de rua deve ser realizado por meio de trabalho articulado entre o 

serviço/Unidade de acolhimento e o órgão gestor da Política de Assistência Social. Essa parceria permite a coordenação 

das ações de identificação e cadastramento das pessoas em situação de rua, sua inclusão na rede de serviços 

socioassistenciais e nos demais programas sociais que utilizam o cadastro.  

Quanto à inclusão no Cadastro Único, a coleta de dados deverá ser realizada pelos profissionais do posto de 

cadastramento. 

1.3. Atendimentos individuais: no serviço, refere-se ao atendimento prestado pela equipe técnica, de modo 

individualizado, com o intuito de proporcionar escuta qualificada, além de informar, esclarecer e orientar os usuários. 

Nesta escuta individualizada, identificam-se as necessidades socioassistenciais dos usuários e suas famílias com os 

devidos encaminhamentos; promove a reflexões acerca de direitos, de vínculos familiares e comunitários; sobre 

protagonismo, autonomia e construção de projetos de vida. 

1.4. Atendimentos familiares: Atendimentos familiares: no serviço, é atividade de natureza técnica, realizada por 

iniciativa do técnico responsável pelo acompanhamento do usuário ou por procura espontânea da família. Tem como 

objetivo acolher a família, explorar os motivos pelos quais o usuário/família está em situação de rua, orientar sobre 
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acesso a direitos e promover encaminhamentos necessários aos serviços do SUAS, de outras políticas públicas e dos 

órgãos de defesa de direitos.   

Quanto ao atendimento da família no domicílio, devem-se avaliar as necessidades caso-a-caso, podendo ser feita 

diretamente pela equipe do serviço, mas sempre de forma articulada com os demais serviços socioassistenciais, 

ofertados no Centro-POP, CREAS, CRAS, entre outros, para não sobrepor ações de acompanhamento sociofamiliar. 

Deve ser pautado nos princípios de respeito à privacidade da família, dialogicidade e protagonismo familiar, tanto no que 

diz respeito à receptividade quanto à disponibilidade da família. É uma ação voltada para conhecer a realidade do grupo 

familiar, suas demandas, recursos e vulnerabilidades. (MDS, Outubro, 2005)  

Em geral, as famílias dos usuários atendidos têm como característica “vínculos fragilizados ou rompidos”, o que demanda, 

por parte da intervenção técnica, o constante trabalho de resgate dos vínculos familiares e o envolvimento da família no 

processo de trabalho. Esta intervenção configura-se como fundamental no que tange ao acompanhamento e o 

consequente alcance do objetivo da superação de vida nas ruas.  

1.5. Orientação e atendimentos em atividades coletivas: Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização: 

atividade que visa estimular o convívio familiar, grupal e social. Dentre elas, ressalta-se a realização periódica de 

assembleias para pactuação de regras e normas de convivência. Merece destaque a importância do desenvolvimento de 

atividades que tenham como objetivo o debate e o enfrentamento do racismo, machismo/sexismo, 

LGBTfobia/heterossexismo etc. 

1.6. Oficinas e atividades coletivas de convívio e socialização: atividade que visa estimular o convívio familiar, grupal 

e social. Dentre elas, ressalta-se a realização periódica de assembleias para pactuação de regras e normas de 

convivência. 

1.7. Orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais: os encaminhamentos têm por objetivo a 

promoção do acesso aos direitos que se objetivam, através de acessos concretos às demais ações ofertadas pela Rede.  

Ocorrem através de processo de orientação e direcionamento dos usuários, por vezes exigindo contatos prévios e 

posteriores à sua realização entre o serviço de origem e demais serviços, programas, projetos e benefícios ofertados 

tanto pela Rede SUAS quanto pelas demais instituições que compõem o SGD. Devem ser formalizados e monitorados 

para avaliar a sua efetividade.  O documento de encaminhamento deve, no mínimo, identificar a pessoa encaminhada, a 

unidade de origem, a unidade de destino e o motivo do encaminhamento. Tal documento também deve ter a identificação 

do profissional que realizou o encaminhamento.   

Os encaminhamentos constituem importantes instrumentos de acesso a direitos, na medida em que alimentam a 

formação de uma rede de proteção social com potencialidade de articular os diversos saberes e práticas que apresentem 

respostas inovadoras à complexidade das situações de vulnerabilidade social. 

1.8. Elaboração de Estudo Social/ Estudo de caso: Atividade de natureza técnica que subsidia análises, avaliações, 

pareceres técnicos e elaboração do PIA/PAF.  

Consiste no estudo aprofundado da situação do indivíduo ou família em situação de rua que esteja em acompanhamento 

no serviço, considerando, dentre outros aspectos, sua trajetória e contexto social de vida, vinculações, projetos e anseios. 

O principal objetivo desta técnica consiste na discussão aprofundada de determinadas circunstâncias para melhor (re) 

direcionar as intervenções realizadas durante o acompanhamento especializado. 

Deve partir das informações disponíveis e incluir resultados de intervenções realizadas, considerando seu 

acompanhamento tanto no Serviço quanto seu atendimento na rede. Assim, poderá incluir a participação, além dos 

profissionais do Serviço - e, eventualmente, do órgão gestor - daqueles profissionais da rede que também estejam 

atendendo o mesmo indivíduo ou família. Para o desenvolvimento e qualificação de estudos de caso, a equipe do Serviço 

poderá contar também com supervisão/assessoria de profissional externo, com vasta experiência, que possa contribuir 

para o aprofundamento da compreensão de cada caso e delineamento de novas possibilidades de intervenção no 

acompanhamento. 

Finalmente, o estudo de caso deve ser conduzido de forma imparcial pelos profissionais envolvidos, ser orientado por 

princípios éticos e considerar a singularidade de cada caso”. (MDS, 2011; p. 92-93). 
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Elaboração de Diagnóstico Socioeconômico: Instrumento a ser elaborado de acordo com a necessidade. 

1.9. Elaboração do Plano de acompanhamento individual e/ou familiar: O PIA/PAF é um instrumento metodológico, 

utilizado pela equipe técnica do serviço e elaborado em conjunto com o usuário, que norteará todo o acompanhamento 

social. O PIA/PAF deverá ser elaborado e revisto, considerando três momentos: inserção, acompanhamento e 

desligamento. Cada momento pressupõe uma avaliação parcial dos avanços, dificuldades e potencialidades do usuário 

na superação dos motivos que o levaram à situação de rua, utilizando-se, assim, de informações permanentemente 

atualizadas.  

A trajetória de vida e a perspectiva do trabalho em rede para a atenção integral e o acesso a direitos, o desenvolvimento 

de potencialidades, a ressignificação de vivências e a construção de novos projetos de vida visando ao processo de saída 

das ruas, devem nortear a elaboração do Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar. A elaboração deste Plano, 

junto com os usuários, é essencial para guiar a equipe no desenvolvimento do trabalho social no âmbito do Serviço, bem 

como para delinear, com os mesmos, a construção de novas perspectivas de vida. 

- Planejamento de Trabalho interdisciplinar: O Plano de Acompanhamento tem a função de organizar a atuação 

interdisciplinar da equipe do Serviço e delinear, operacionalmente e metodologicamente, o caminho a ser seguido por 

todos os profissionais, possibilitando o monitoramento e a avaliação dos resultados alcançados. 

- Participação do usuário na elaboração do Plano: os usuários devem ser considerados protagonistas no processo de 

elaboração deste instrumento, que deve considerar a realidade de vida e a singularidade de cada sujeito e família 

acompanhados. Por meio de metodologia participativa, o Plano deve ser construído gradualmente, desde o momento da 

acolhida inicial, e ser reavaliado continuamente ao longo do acompanhamento no Serviço, considerando o processo de 

cada família ou indivíduo atendido. É necessário, portanto, que seja flexível, dinâmico e repactuado sempre que 

necessário. 

Dentre outros aspectos, a composição do Plano de Acompanhamento poderá partir de informações como: quem é o 

usuário e sua trajetória de vida, inclusive sua história em outras instituições ou serviços de atendimento; se possui 

referências e vínculos familiares; seus vínculos comunitários e redes sociais de apoio; suas demandas e anseios; 

potencialidades e oportunidades vislumbradas. 

Este instrumento precisa refletir as necessidades e demandas dos usuários, bem como os objetivos e metas que se 

pretendem alcançar a partir dos atendimentos e das demais ações a serem realizadas em rede. Assim, poderá apontar 

atividades, estratégias e recursos que possam contribuir para o trabalho social. 

- Planejamento de atendimento/acompanhamento em rede: Considerando que o trabalho social desenvolvido no Serviço 

envolve o trabalho em rede, para a constituição do Plano de Acompanhamento a equipe poderá contar com a participação 

de outros profissionais da rede que também acompanhem os mesmos indivíduos ou famílias. Assim, o planejamento e o 

desenvolvimento do Plano de Acompanhamento demandarão a articulação em rede com os demais serviços, órgãos e 

instituições que estejam realizando ações com os mesmos usuários, a fim de que o trabalho conduza, no menor tempo 

necessário, as respostas mais efetivas para as pessoas em situação de rua. Nessa direção, cabe destacar a importância 

de se realizarem reuniões periódicas visando ao planejamento, ao acompanhamento contínuo e à avaliação das ações, 

que indiquem, inclusive, a necessidade de revisão do próprio Plano de acompanhamento.” (MDS; 2011). 

1.10. Mobilização para o exercício da cidadania: incentivo à mobilização e participação social dos usuários, inclusive 

em organizações de caráter coletivo, em prol da defesa de seus direitos, incluindo o debate e o enfrentamento do 

racismo, machismo/sexismo, LGBTfobia/heterossexismo. 

1.11. Orientação jurídico-social: na própria unidade ou através de encaminhamentos para a rede. 

1.12.Orientação e suporte para acesso à documentação pessoal: Orientação e suporte para acesso à documentação 

pessoal. 

1.13. Mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio: o serviço deve estar sintonizado com as 

necessidades específicas das pessoas em situação de rua, além das particularidades do território onde está localizado. 

Dessa forma, a equipe profissional do serviço deverá considerar, dentre outras coisas, a história da localidade, suas 

relações e redes sociais, suas dificuldades e, principalmente, as potencialidades e capacidades. A partir de um profundo 
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respeito a essa realidade, a equipe deverá buscar a construção de vínculos de confiança, de modo a somar esforços para 

o melhor atendimento à população em situação de rua. Tais atividades deverão ser desenvolvidas preferencialmente com 

a participação desta população, de pessoas que já superaram tal situação e de representantes de movimentos sociais, 

recomendando-se, para isto, a criação de comissão de usuários para atuação em conjunto com a unidade. 

1.14. Cuidados pessoais: O serviço deve garantir condições adequadas para os usuários desenvolverem cuidados 

pessoais, bem como inserir no processo de atendimento, caso a caso, orientações sobre o desenvolvimento desses 

cuidados. 

1.15. Informação, comunicação e defesa de direitos: “Concretiza-se por meio de atividades e procedimentos técnicos 

desenvolvidos para promover o entendimento e a informação sobre os direitos individuais e sociais, as formas de 

violação, as garantias de sua efetivação, as respostas e recursos com os quais os indivíduos podem contar na rede 

socioassistencial e nas diversas políticas públicas. O acesso à defesa de direitos é garantido, por exemplo, a partir da 

disponibilização de orientações sobre os órgãos de defesa existentes no território, suas atuações, competências, meios e 

formas de acesso”. MDS/2013. 

1.16. Construção de autonomia: Da mesma forma que o acesso a direitos socioassistenciais, a construção de 

autonomia é uma premissa da Política de Assistência Social e da organização do SUAS, e também norteia o trabalho 

social do serviço de acolhimento institucional. O serviço deve operar para potencializar a construção da autonomia como 

processo, e com cautela, para não operar como agente violador de direitos. Para isso, é necessário considerar, nos 

termos expressos pelo MDS (2013): 

- respeitar o protagonismo das pessoas nas decisões e respostas às situações em que vivem; 

- compreender que a construção da autonomia não é um processo linear. A proposição de mudanças pressupõe uma 

intencionalidade de transformação que cabe aos usuários aceitar ou não; - considerar que o tempo e o ritmo das 

mudanças diferenciam-se de pessoa para pessoa; 

- compreender que os fatores de risco e de proteção estão implicados em todos os domínios da vida, nos próprios 

indivíduos, em suas famílias, nas comunidades e em qualquer nível de convivência. Compreender que esses fatores 

estão em contínuo movimento com considerável transversalidade e variabilidade de influências entre si; 

- Respeito à singularidade e autonomia na reconstrução de trajetórias de vida. Cada sujeito é único, singular, em função 

das diferentes histórias de vida e dos diversos motivos que levam pessoas e famílias a estarem ou a buscarem nos 

espaços públicos meios de sobrevivência. Por isso, cada situação precisa ser olhada particularmente. 

1.17. Articulação em rede  

1.17.1. Articulação em rede com os demais serviços socioassistenciais 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social: Serviço Especializado em Abordagem Social que fomenta o acesso das 

pessoas em situação de rua ao Serviço. Em muitos casos, os primeiros contatos com o usuário serão estabelecidos nas 

ruas, pelos profissionais da equipe de abordagem, que deve sustentar a vinculação inicial ao Serviço. 

Cabe destacar, ainda, o papel essencial que o Serviço Especializado em Abordagem Social desempenha na identificação 

e nos encaminhamentos das pessoas em situação de rua para inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. 

b) Inclusão no Cadastro Único: Caso se constate, no primeiro contato com o usuário, a ausência do cadastro, deve-se 

orientá-lo e encaminhá-lo para a sua realização. 

c) Serviço de Acolhimento para Atendimento a Pessoas em Situação de Rua (Acolhimento Institucional e Repúblicas): a 

articulação com as demais unidades/serviços de acolhimento no Município potencializa a construção do processo de 

saída das ruas, de acordo com as necessidades e potencialidades dos usuários.  

d) Inserção em outras unidades/Serviços de Acolhimento Institucional ou em Repúblicas: Destaca-se a importância de 

definição, em conjunto com o órgão gestor da política no Município, de fluxos de referência e contrarreferência do 

atendimento dos usuários com os demais serviços socioassistenciais: 

● Serviço Especializado em Abordagem Social 
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● Serviço de Acolhimento institucional 

● Serviço de acolhimento em República 

● CRAS/PAIF/SCFV e outros serviços da Proteção Social Básica 

● CREAS/PAEFI e outros serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade 

● Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua/Centros POP  

● Demais serviços socioassistenciais 

e) Inserção no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua: A Articulação em Rede se materializará, dentre 

outras formas, através de canais institucionais de informações que viabilizam os fluxos de atendimentos, 

encaminhamentos e acompanhamentos do público. 

 

 

1.17.2. Articulação em rede com outras políticas públicas setoriais  

a) Acesso à Política Pública de Segurança Alimentar: Acesso à Política Pública de Segurança Alimentar: o acesso à 

alimentação deve ser garantido na própria unidade que oferta o serviço ou através de fluxos intersetoriais com a SUSAN, 

em especial para acesso aos Restaurantes Populares do Município. Outros meios de acesso à alimentação podem ser 

desenvolvidos em interlocução com o Órgão Gestor da Política de Assistência Social. 

b) Acesso à Política de Saúde: o serviço deve manter estreita articulação com a rede de saúde, tanto com a Unidade 

Básica de Saúde do território, quanto com os demais serviços de emergência, saúde mental, (uso de drogas, transtorno 

mental etc.). 

c) Acesso ao Esporte, Cultura e Lazer: a articulação com as ações de Esporte, cultura e lazer pode contribuir, 

sobremaneira, para a construção concreta de possibilidades de saída da situação de rua. Assim, o Serviço deve manter 

articulação com os diversos recursos destas políticas disponíveis no território. 

d) Acesso à Educação: interlocução para atender às demandas educacionais dos usuários, em especial com as EJAs 

do Município. 

e) Acesso à Política de Habitação: Devem ser estabelecidas estratégias, em conjunto com o Órgão Gestor, para 

promover o acesso à moradia, ao auxílio aluguel e aos demais programas de moradia temporária ou definitiva. 

f) Acesso às demais políticas públicas: Acesso às demais políticas públicas, de acordo com as necessidades 

apresentadas pelos usuários. 

1.17.3. Articulação interinstitucional com os Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos: Considerando as diversas 

situações de risco social e pessoal por violação de direitos que os usuários possam estar vivenciando, o serviço deve 

estar atento às demandas que apresentam, devem oferecer as orientações necessárias e promover o acesso aos Órgãos 

de Defesa de Direitos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, os Centros de Defesa, dentre outros. 

1.17.4. Articulação com o Sistema de Segurança Pública: Em articulação com o Órgão Gestor, o serviço deve propor 

e também desenvolver ações de articulação com o Sistema de Segurança Pública. Toda articulação com este sistema 

deve partir do pressuposto de que quaisquer ações devem ser desenvolvidas para proteção das pessoas em situação de 

rua, que podem vivenciar um conjunto de situações de insegurança, decorrentes do processo de vida nas ruas, que 

podem agravar vulnerabilidades e riscos e mesmo colocar em risco a própria vida. Visa também à garantia de momentos 

de capacitação dos profissionais do Sistema de Segurança Pública. 

 

1.18. Elaboração de relatórios, diagnósticos e mapas de rede 

São relatórios a serem elaborados pelo serviço:  

• Relatório Técnico sobre o Acompanhamento Individual e/ou Familiar 

- Relatório para uso interno do SUAS – documentos do serviço, elaborados a partir de demandas da própria rede 

socioassistencial, com informações sobre o atendimento e acompanhamento de famílias e indivíduos; 
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- Relatório para uso externo ao SUAS – documentos elaborados a partir de demandas apresentadas por outras políticas 

setoriais, órgãos de defesa de direitos e órgãos do Sistema de Justiça, com informações sobre a inserção de famílias e 

indivíduos nos serviços; 

• Relatório Mensal do Serviço – documento contendo dados quantitativos relacionados à oferta do serviço, análise do 

público atendido, com o objetivo de subsidiar o planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, 

por parte do órgão gestor. Deve conter campo específico com informações sobre a dinâmica da interação com a rede 

socioassistencial, com outras políticas públicas, com ofertas de OSCs, dentre outros, para gerar mapas de rede e apontar 

necessidades de fortalecimento de redes de proteção no território. 

 

 

 

1.19. Registro, Consulta de informações e prontuários  

- Registro de informações: Os dados e as informações sobre o serviço devem ser lançados em sistema de informação 

(SIGPS) ou, na sua falta, em sistema similar ou meio físico onde as informações devem ser registradas em instrumentais 

padronizados pelo Órgão Gestor: dados e informações referentes aos usuários, atendimentos, acompanhamento, 

encaminhamentos e demais ações desenvolvidas pelo serviço/unidade. Deve-se assegurar o sigilo das informações, de 

acordo com pressupostos éticos. O Acesso ao prontuário dos usuários é restrito às pessoas devidamente autorizadas. 

- Deve ser garantido, em instrumentos de cadastro (tanto eletrônicos quanto físicos) o registro exclusivo do nome social, 

mantendo registro administrativo que faça vinculação entre o nome social e a identidade civil (Decreto Municipal 

16.533/2016). 

- O registro de informações deve garantir o reconhecimento das diversas configurações familiares. 
 
- O registro de informações deve garantir o preenchimento dos campos relacionados à identidade de gênero, orientação 

sexual e nome social. 

 - Consulta, acessível aos Serviços, de dados do Cadastro Único e de outros bancos de dados: O    Cadastro Único deve 

ser acessível ao serviço para ser utilizado como fonte de informações para a organização da atenção socioassistencial. 

 

2. Parâmetros de Estrutura 

 

2.1. Ambiente físico 

Deve constituir-se em espaço de moradia provisória, endereço de referência, local para repouso, espaço de estar e 

convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho, higiene pessoal e vestuário.  

As estruturas devem ser acolhedoras, de forma a não estigmatizar ou segregar os (as) usuários (as). Recomenda-se 

que os locais não tenham placas de identificação e sejam estruturas próprias, e não alugadas.  

Os espaços devem ser bem iluminados e com ventilação adequada, com infraestrutura que garanta espaços e 

acessibilidade, de acordo com as normas da ABNT. 

As unidades de atendimento devem ser semelhantes a uma residência e com o limite máximo de 50 pessoas por 

unidade. 

Todas as Unidades deverão ter Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e 

ser acessíveis, observando os critérios e parâmetros técnicos estabelecidos pela ABNT NBR 9050 que “visam 

proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, 

equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou 

limitação de mobilidade”. 

2.2. Estrutura física18 

                                                           
18

 - A estrutura do Serviço de Acolhimento Institucional, na Modalidade Casa de Passagem Pernoite, qualitativamente é a mesma da Casa de 

Passagem/24horas. Porém, deve ser adaptada quantitativamente, pois o horário de atendimento é menor e há particularidades que implica em 
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2.2.1. Acesso externo: Devem ser previstas, no mínimo, 2 portas de acesso, sendo uma exclusivamente de serviço. A 

portaria de acesso dos moradores e funcionários deve estar protegida por marquise ou toldo. 

2.2.2. Recepção/Portaria:  

- Portaria 24 horas. 

- Mobiliários compatíveis com o público atendido, com os objetivos e com a capacidade de atendimento do 

serviço/unidade.  

-  Quadro de informações sobre os serviços ofertados e horários de funcionamento.  

-  Mural para divulgar eventos, reuniões, endereços de outros serviços socioassistenciais, dos órgãos de defesa de 

direitos etc.  

- Cartazes informativos sobre direitos socioassistenciais, campanhas de enfrentamento das situações de violação de 

direitos, dentre outras. 

-  Todas as informações devem ter linguagem simples e acessível. 

2.2.3. Sala de convivência/ multiuso: Acomodação para no mínimo 15 pessoas. O espaço do refeitório pode cumprir 

este papel. Utensílios/mobiliários/equipamentos: cadeiras confortáveis e individuais, sem fixação de umas nas outras, de 

fácil deslocamento, televisão, DVD, equipamento de som, Datashow. 

2.2.4. Quartos: 4 pessoas/camas por quarto, (salvo quando se tratar de integrantes da mesma família que, neste caso, 

poderão dividir o mesmo quarto desde que o espaço físico assim o permita), armários para guarda de pertences de forma 

individualizada. Deve ser prevista uma distância mínima de 0,80m entre as camas.  Atentar para a necessidade de camas 

baixas para pessoas com dificuldade de locomoção. Mobiliários: camas beliches e/ou camas baixas preferencialmente de 

material maciço, evitando-se modelos “tubulares”; armários individualizados. 

2.2.5. Cozinha: Espaço suficiente para a organização dos utensílios e preparação dos alimentos, compatível com o 

número de usuários e de acordo com as recomendações da RDC nº 216/2004 da ANVISA. Utensílios/ equipamentos*: 

fogão industrial 6 bocas com coifa, 1 forno industrial, 2 geladeiras de 400 litros cada, 1 extrator industrial de suco, 2 

liquidificadores industriais (5 e 10 litros), 1 multiprocessador de alimentos, 1 moedor de carnes, caçarolas (nº 38,45 e 50), 

2 caldeirões (nº 32) e 2 panelas de pressão (22 e 10 litros). Colheres e facas para preparo das refeições, pratos, copos e 

talheres. 

2.2.6. Despensa: O ambiente deve ser arejado e bem iluminado, de acordo com as recomendações da RDC nº 216/2004 

da ANVISA. Utensílios/mobiliários/equipamentos: balança eletrônica de mesa com capacidade para até 30KG, freezer 

(500 litros), prateleiras em inox. 

2.2.7. Refeitório: Espaço para acomodar aproximadamente 20 usuários a cada refeição (2 a 3 turnos para servir as 

refeições). Este espaço também poderá ser utilizado para outras atividades. Prever pia para lavagem das mãos, 

guarnecidas de sabonete e papel toalha, balcão térmico de distribuição, etc. Mobiliários: 4 mesas com 6 cadeiras cada, 2 

bebedouros elétricos, sendo um acessível para portadores de necessidades especiais; 2 ventiladores.  

2.2.8. Banheiros: 5 banheiros completos, sendo ao menos um banheiro acessível, conforme normas da ABNT. a) Prever 

1 banheiro completo para equipe de trabalhadores; b) Banheiros masculinos e femininos com adaptação para pessoas 

com deficiência e mobilidade reduzida, com box individual para garantia da privacidade e com chuveiros com água 

quente; c) Deve ser garantido o uso dos banheiros, vestiários e demais espaços divididos de acordo com a identidade de 

gênero de cada usuário. D) Utensílios: espaço com 1 lavatório, 1 sanitário, 2 chuveiros e vestiário para cada grupo de 10 

pessoas. Espelhos acima das pias.  

2.2.9. Área de Serviços: Lavanderia equipada para lavar e secar roupas dos usuários, de uso comum do serviço. 4 

tanques fixos, 2 máquinas de lavar roupas e bancada para passar roupas, varal em área coberta e descoberta, 2 ferros 

                                                                                                                                                                                     
adaptação através de estudo técnico. 
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elétricos. Os próprios usuários lavam suas roupas de cama e banho e de uso pessoal. 

2.2.10. Espaço para animais domésticos: Canil ou espaço congênere para, se necessário, acolher animais domésticos. 

A implantação deverá ser construída de forma intersetorial, considerando as orientações da Zoonose e da Vigilância 

Sanitária, e submetida à deliberação do CMAS. 

2.2.11. Espaço para a guarda de “carrinho” de trabalho de coleta de material reciclável: Espaço para guarda de 

“carrinho de coleta de materiais recicláveis”, de uso pessoal. Este deverá estar em uso contínuo e somente poderá ser 

guardado de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, Zoonose e Corpo de Bombeiros. Na falta desse espaço, 

deverá ser construída alternativa com a rede que permita a guarda deste objeto de trabalho. 

2.2.12. Sala para atendimento técnico: a) 2 Salas equipadas para acomodação da equipe técnica do serviço e com 

estrutura para o desempenho do trabalho; b) Utensílios/mobiliários/equipamentos, por sala: mesa individual, 4 cadeiras, 1 

computador com acesso à internet e ao SIGPS, telefone. 

2.2.13. Sala para coordenação e administrativo: a) Sala com espaço e mobiliário suficiente para a acomodação da 

equipe administrativa e coordenação. (Deve-se ter área reservada para arquivo de prontuário, garantindo segurança e 

sigilo); b) Utensílios/mobiliários/equipamentos: 2 mesas tipo escritório e 1 mesa redonda para reunião, ambas com 

cadeiras (total de 8), 2 computadores com acesso à internet, impressora/fotocopiadora, telefone, armários e arquivos. 

2.2.14. Depósito de material de higiene e limpeza: Armários com chaves para armazenamento de materiais de higiene 

e limpeza. 

2.2.15. Almoxarifado: Armários para armazenamento de materiais socioeducativos a serem utilizados nas atividades 

desenvolvidas com as famílias e indivíduos nos atendimentos, do enxoval de cama e banho, itens de higiene pessoal, 

dentre outros. 

2.2.16. Depósito para gás: Deve ser localizado na área externa, conforme orientações do projeto de prevenção e 

combate a incêndios, 4 cilindros de 45 Kg (2 em uso e 2 reservas); regulador de pressão e encanamentos, de acordo com 

ABNT. 

2.2.17. Depósito de lixo: Deve ser localizado na área externa, conforme orientações da ABNT. 

2.2.18. Espaço de apoio para funcionários: Espaço de apoio para os funcionários da unidade. Se necessário, espaço 

de apoio para a guarda municipal.  

2.3. Recursos materiais 

2.3.1. Kit de higiene pessoal: Sabonete, escovas de dente, creme dental, desodorante, absorvente higiênico e fraldas, 

de acordo com a necessidade.  

2.3.2. Roupas de cama: Kit individual, sendo 3 kits por vaga/pessoa: 1 virol, 1 fronha, 1 cobertor. Os usuários deverão 

ser orientados para a troca e lavagem, no mínimo, uma vez por semana. 

2.3.3. Toalha de banho: Considerar 3 unidades por vaga/pessoa. Os usuários deverão ser orientados para a troca e 

lavagem, no mínimo, uma vez por semana. 

2.3.4. Colchão e travesseiro: Deverão ser mantidos em bom estado, encapados com napa apropriada para higienização 

diária.  

2.3.5. Alimentação/cardápios, a partir das orientações de nutricionistas da SUSAN: Os gêneros alimentícios serão 

fornecidos pela SUSAN para 4 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, preparados por funcionários 

da Unidade. 
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2.3.6. Material para limpeza: Vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, detergente, desinfetante, bucha, escova para 

lavar roupa. 

2.3.7. Material de escritório e Material pedagógico: a) Material de expediente e material para o desenvolvimento de 

atividades coletivas: papel ofício, canetas, lápis, borrachas, giz de cera, pincéis e canetas hidrocor, papel kraft, cartolinas, 

jogos, livros e revistas, etc. b)  Bancos de dados e softwares necessários ao desenvolvimento das atividades do serviço. 

2.3.8.  Material/ Equipamentos multimídia: TV, equipamento de som, aparelho de DVD, máquina fotográfica, dentre 

outros.   

2.3.9. Transporte: Veículo para utilização pela equipe e para atividades com os usuários do serviço. Fornecimento de 

“bilhetes de transporte social”, de acordo com avaliação técnica que justifique a utilização do recurso.  

2.4. Recursos Humanos 

2.4.1. Técnico de nível superior: 1 assistente social, 1 psicólogo para atendimento a no máximo 20 usuários acolhidos. 

2.4.2. Auxiliar administrativo (nível médio): 1 profissional (40 horas semanais) 

2.4.3. Educador social/cuidador (nível médio): 20 profissionais de nível médio, 12/36 h (5 diurnos e 5 noturnos).  

2.4.4. Porteiro: 4 profissionais de nível médio, 12/36 h (2 diurnos e 2 noturnos) 

2.4.5. Serviços gerais: 2 profissionais de nível fundamental, 12h/36h horas 

2.4.6. Cozinheiro: 2 profissionais, 12h/36h diurnos 

2.4.7. Auxiliar de cozinha: 2 profissionais, 12h/36h diurnos 

 

3. Parâmetros de resultados e impactos 

3.1. Resultados esperados  

- Vínculos familiares e/ou sociais restabelecidos. 

- Convivência comunitária garantida. 

- Acesso promovido à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 

públicas setoriais. 

- Autonomia desenvolvida. 

- Acesso garantido a atividades (internas e externas) culturais, de lazer, de esporte garantido. 

- Oferta de condições para a independência e o autocuidado. 

- Acesso garantido à rede de qualificação e requalificação profissional. 

- Inclusão produtiva garantida. 

3.2. Impactos esperados 

-Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências. 

-Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono. 

-Indivíduos e famílias protegidas. 

-Construção da autonomia. 

-Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades. 

- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 

4. Regulamentações e proposições técnicas*. 
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V. Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade: Abrigo Institucional 

 

1. Descrição/Concepção 

Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes 

com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco 

pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função 

de cuidado e proteção. Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco – irmãos, primos, etc. devem ser 

atendidos, preferencialmente, na mesma unidade. O acolhimento será feito até que seja possível o retorno à família de 

origem ou integração em família extensa ou colocação em família substituta. O serviço deverá ser organizado em 

consonância com os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da Criança e do Adolescente e das “Orientações 

Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”.  

Em Belo Horizonte, esse serviço é desenvolvido na seguinte modalidade: 

- Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao atendimento de grupos de até 15 

crianças e/ou adolescentes. Nessa unidade é indicado que os educadores/cuidadores trabalhem em turnos fixos diários, 

a fim de garantir estabilidade das tarefas de rotina diárias, referência e previsibilidade no contato com as crianças e 

adolescentes19.  

                                                           
19 - Como forma de garantir a defesa e a garantia de direitos da Criança e do Adolescente, na concepção e na organização deste serviço devem-se 

considerar, também, os parâmetros previstos no ECA, em especial o Art. 101 e seus parágrafos:  
“§ 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração 
familiar ou, não sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade.  

§ 2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 
desta Lei, o afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a 
pedido do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal 
o exercício do contraditório e da ampla defesa.  

§ 3o Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou 
não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual obrigatoriamente constará, dentre outros:  

I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se conhecidos;  

II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência;  

III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda;  

IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.  

§ 4o Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar 
elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de 
autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras e princípios desta Lei.  

§ 5o O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião 
da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável.  

§ 6o Constarão do plano individual, dentre outros 

I - os resultados da avaliação interdisciplinar;  

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e  

III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração 
familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família 
substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.  

§ 7o O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de 
reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção 
social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido.  

§ 8o Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à 
autoridade judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.  

§ 9o Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas 
oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição 
pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução da política 
municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda.  

§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender 
necessária a realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda. 

§ 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes 
em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem 
como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta 
Lei.  

§ 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número 
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- Unidades de acolhimento destinadas ao atendimento crianças e adolescentes em situação de rua acolhem grupos de 

até 12 crianças e/ou adolescentes. 

Para que o serviço alcance as seguranças sociais afiançadas pelo SUAS, devem-se garantir as seguintes aquisições20 

aos seus usuários, conforme suas necessidades e as situações de vulnerabilidades e riscos em que se encontrem: 

Associadas à segurança de acolhida: 

- ser acolhido em condições de dignidade; 

- ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 

- ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto à: higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança 

e conforto; 

- ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas; 

- ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados à manutenção da privacidade do usuário e guarda de 

pertences pessoais. 

Associadas à segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social: 

- ter ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente; 

- ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais serviços públicos; 

- ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social. 

Associadas à segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social: 

- ter endereço institucional para utilização como referência; 

- ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; 

- ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

- ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de autogestão, autossustento e independência; 

- ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão; 

- ter acesso a espaços próprios e personalizados; 

- ter acesso à documentação civil; 

- obter orientações e informações sobre o serviço, sobre os seus direitos e como acessá-los; 

- ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

- desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia; 

- ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 

- ser preparado para o desligamento do serviço; 

- avaliar o serviço; 

- ter garantia de colocação em família substituta, sempre que houver a impossibilidade do restabelecimento ou a 

preservação de vínculos com a família de origem. 

 

2. Usuários do serviço: 

Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com medida protetiva de acolhimento institucional. 

3. Objetivos: 

- acolher e garantir proteção integral; 

- contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 

- preservar e/ou restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, promovendo a integração/reintegração familiar, de acordo 

com o caso; 

- promover a convivência familiar/comunitária; 

                                                                                                                                                                                     
de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento”.  

 
20 CNAS, 2009. 
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- promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 

públicas setoriais; 

- favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 

escolhas com autonomia21; 

-promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a 

interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 

 

4. Objetivos específicos: 

- preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

- desenvolver, com os adolescentes, condições para a independência e o autocuidado, considerando as peculiaridades da 

fase de desenvolvimento em que se encontram. 

5. Número máximo de usuários por equipamento: 

- 15 crianças e/ou adolescentes. 

6. Período de funcionamento: 

 - ininterrupto (24 horas). 

7. Abrangência: 

 - municipal. 

8. Condições e formas de acesso:  

- por determinação do Poder Judiciário; 

- por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente deverá ser comunicada em até 24 horas, 

conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- encaminhamento pela Central de Vagas do Município, a partir da solicitação do órgão demandante.  

9. Parâmetros do Trabalho Social Essencial ao Serviço: De acordo com os parâmetros presentes na Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009; nas 

Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, aprovadas pela Resolução Conjunta 

CNAS/CONANDA nº 1, de 18 de junho de 2009; e demais normativas sobre a oferta deste Serviço.  

10. Parâmetros de Estrutura: De acordo com os parâmetros presentes na Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009; nas Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, aprovadas pela Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 1, de 18 

de junho de 2009; e demais normativas sobre a oferta deste Serviço.  

 

V.1. Serviço de Acolhimento Institucional para crianças22 e adolescentes em situação de rua 

 

1. Descrição/Concepção 

Acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive com deficiência, em 

situação de risco pessoal e social nas ruas, que utilizam logradouros públicos, áreas degradadas, como espaço de moradia 

ou sobrevivência, de forma permanente e/ou intermitente, com rompimento ou fragilidade dos vínculos familiares e 

comunitários, prioritariamente situação de pobreza e/ou pobreza extrema, dificuldade de acesso e/ou permanência nas 

políticas públicas, sendo caracterizados por sua heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 

diversidade étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de posição política, deficiência, entre outros. 

Este serviço pode ser desenvolvido na modalidade de Atendimento em Unidade Institucional, semelhante a uma residência, 

                                                           
21

 Considerar no processo de construção da intervenção psicossocial os aspectos relacionados à homo-lesbo-bi-transfobia como fator de 

produção de vulnerabilidade e risco social. 

22
 Crianças em situação de rua e com indicação de acolhimento serão acolhidas em unidades convencionais. 
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destinada ao atendimento de grupos de até 12 adolescentes. Nessa unidade é indicado que os educadores/cuidadores 

trabalhem em turnos fixos diários, a fim de garantir estabilidade das tarefas de rotina diárias, referência e previsibilidade no 

contato com os adolescentes. 

Embora as Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes contra indiquem unidades 

especializadas e atendimentos exclusivos, o Município de Belo Horizonte dispõe de quatro Unidades de Acolhimento para 

adolescentes em situação de risco pessoal e social, nas ruas, tendo em vista a necessidade de compreender os fenômenos 

que incidem sobre as peculiaridades que se apresentam para o ciclo de vida em tais circunstâncias, bem como garantir a 

proteção integral contextualizada em situações concretas que têm exigido das políticas públicas uma capacidade crítica 

para aproximar das diversas realidades que as juventudes apresentam.  

Neste sentido, o município alinha-se ao documento: “Diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes em situação 

de rua”, publicado em 2017, mediante parceria da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o CONANDA, objetivando 

defender e garantir os direitos do adolescente em situação de risco pessoal e social, nas ruas. A concepção e a 

organização deste serviço devem considerar, também, os parâmetros previstos no art. 101, do ECA. 

2. Usuários do serviço 

Crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos, com trajetória de vida nas ruas ou em situação de rua. 

3. Objetivos 

- acolher e garantir proteção integral; 

- contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 

- preservar ou restabelecer vínculos familiares e/ou sociais, promovendo a reintegração/integração familiar de acordo com o 

caso; 

- promover a convivência familiar/comunitária; 

- promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas 

públicas setoriais; 

- favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam 

escolhas com autonomia23; 

- promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a 

interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 

4. Objetivos específicos 

- preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

- desenvolver, com os adolescentes, condições para a independência e o autocuidado. 

5. Número máximo de usuários por equipamento: 

12 adolescentes, considerando as especificidades e as demandas do público. 

6. Período de funcionamento: 

Ininterrupto (24 horas) 

7. Abrangência: 

 Municipal. 

8. Condições e formas de acesso: 

- por determinação do Poder Judiciário; 

- por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente deverá ser comunicada em até 24 horas, 

conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- por solicitação do Centro Pop Miguilim; 

- por solicitação do Serviço de Abordagem Social nas ruas. 
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 Considerar no processo de construção da intervenção psicossocial os aspectos relacionados à homo-lesbo-bi-transfobia, como fator de 

produção de vulnerabilidade e risco social. 
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9. Parâmetros do Trabalho Social Essencial ao Serviço 

9.1. Acolhida e Escuta24 

a) Inserção no serviço, através de atendimento e escuta - No primeiro contato com o adolescente, a escuta cuidadosa, 

acolhedora, humanizada e respeitosa deve ser desenvolvida, preferencialmente, por profissional de nível superior, 

assistente social ou psicólogo, e, na sua ausência, pelo coordenador da unidade ou por educador social preparado para o 

primeiro atendimento. Neste momento, devem-se esclarecer dúvidas, respeitando limites impostos pelas circunstâncias 

vivenciadas pelos acolhidos. Deve-se buscar compreender, de forma contextualizada, a criança e o (a) adolescente em 

situação de rua, suas trajetórias de vida e a situação de rua em um dado contexto familiar e social, rejeitando-se 

culpabilizações individualizadas em razão de sua condição.  

Importante: garantir o acesso da criança ou do adolescente em situação de rua a serviços de acolhimento, assegurando-se 

estratégias diferenciadas para o atendimento personalizado, considerando as especificidades e singularidades deste 

público. 

b) Estabelecimento de pessoa/profissional de referência a ser apresentado à criança/adolescente (aproximação progressiva 

e respeitosa) - O profissional deve ser a pessoa de referência para quaisquer necessidades que as crianças/adolescentes 

apresentem, e mediar a apresentação aos demais membros da equipe. Deve se certificar de que a criança/adolescente tem 

clareza sobre a quem pode recorrer. 

c) Ambientação e apresentação do espaço físico - No primeiro contato com o serviço, o processo de ambientação da 

criança/adolescente demanda tanto a apresentação da equipe do serviço como do espaço físico (quarto, banheiro, 

refeitório, local para guarda de pertences etc.) para se sentirem confortáveis no novo espaço. Considerar que a percepção 

espacial da criança/adolescente, neste momento, é bastante difusa e diferente da percepção dos profissionais. 

d) Providenciar toda a documentação à qual o usuário tem direito - Em geral, a documentação é encaminhada pelo órgão 

encaminhador à Unidade, mas, caso não esteja completa, faz-se necessário providenciá-la sob o prisma da garantia de 

direitos. “Não havendo documentação pessoal da criança ou do adolescente, o órgão encaminhador deverá proceder às 

diligências necessárias para obtenção do mesmo, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data do efetivo 

acolhimento, sob pena de responsabilidade”. Parágrafo Único, do art. 5º, da Resolução CMDCA/BH nº 120/2015. 

(Necessidade de pactuar com os órgãos encaminhadores). 

e) Atenção personalizada às crianças, adolescentes e suas famílias - Ao longo do período de acolhimento, a equipe de 

referência deve estar disponível e apta a acolher com atenção personalizada as demandas da criança/adolescente, sejam 

elas objetivas ou subjetivas. Devem-se identificar as suas necessidades, através de escuta zelosa e sempre prestar todos 

os esclarecimentos necessários para que eles entendam a natureza do serviço. O mesmo deve ocorrer com a família, 

quando presente, para que entendam a perspectiva do trabalho social a ser desenvolvido e se vinculem através de 

participação ativa no processo de acompanhamento. Devem-se avaliar inicialmente os aspectos que geraram o 

afastamento do convívio familiar, e identificar, de forma imediata, as crianças e adolescentes que permanecem acolhidos 

unicamente pela situação de pobreza de suas famílias. Nesses casos, é necessário fortalecer a capacidade protetiva da 

família, encaminhando para acesso aos serviços, programas e projetos que visem ao fortalecimento da autonomia 

socioeconômica. 

9.2. Cuidados pessoais - O serviço deve garantir orientações e condições adequadas às crianças/adolescentes para o 

desenvolvimento de cuidados pessoais, de acordo com a autonomia esperada para a idade. 

9.3. Elaborar Estudo Social/Estudo de Caso25- Tão logo se dê a acolhida, o serviço deve iniciar o Estudo de Caso. Este 

estudo deve envolver os atores institucionais que compõem o SGG, atentando para o momento anterior ao acolhimento e 

avaliando os elementos que levaram a criança/adolescente ao serviço. Além disso, deve conter as informações e 

                                                           
24 CNAS/CONANDA, 2009. 

25 CNAS/CONANDA, 2009. 
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observações técnicas obtidas no processo de atendimento da criança/adolescente e sua família, no momento do 

acolhimento.  

- O Estudo de Caso deve considerar os seguintes aspectos: 

✓ composição familiar e contexto socioeconômico e cultural no qual a família está inserida; 

✓ mapeamento dos vínculos significativos na família extensa e análise da rede social de apoio da criança ou adolescente 

e de sua família (família extensa, amigos, vizinhos, padrinhos, instituições, etc.); 

✓ valores e costumes da comunidade da qual a família faça parte, especialmente no caso de minorias étnicas ou 

comunidades tradicionais; 

✓ condições de acesso da família a serviços, programas e projetos das diversas políticas públicas que possam responder 

às suas necessidades; 

✓ situações de vulnerabilidade e risco vivenciadas pela família que repercutem sobre sua capacidade de prover cuidados; 

✓ situação atual da criança ou adolescente e de sua família, inclusive motivação, potencial e dificuldades da família para 

exercer seu papel de cuidado e proteção; 

✓ levantamento do histórico familiar com os membros da família e com a rede de atendimento, verificando situações 

pregressas de violência intrafamiliar contra o acolhido e situações atuais e pregressas contra outros familiares, se for o 

caso, bem como a postura de cada integrante da família em relação às violações; 

✓ existência de vínculos; 

✓ verificação da possibilidade de intervenção profissional e encaminhamentos que visem à superação da situação de 

violação de direitos. 

9.4. Elaboração de PIA26  - No PIA, deverão constar os objetivos, estratégias e ações a serem desenvolvidos com vistas à 

superação dos motivos que levaram ao afastamento da criança/adolescente do convívio familiar. Seu objetivo é orientar o 

trabalho de intervenção durante o período de acolhimento, visando à superação das situações que ensejaram a aplicação 

da medida. Nele, devem constar, além de outros aspectos considerados relevantes: 

✓ motivos que levaram ao acolhimento e se já esteve acolhido neste ou em outro serviço, anteriormente; configuração e 

dinâmica familiar, relacionamentos afetivos na família nuclear e extensa, período do ciclo de vida familiar, dificuldades e 

potencialidades da família no exercício de seu papel; 

✓ condições socioeconômicas, acesso a recursos, informações e serviços das diversas políticas públicas; demandas 

específicas da criança, do adolescente e de sua família que requeiram encaminhamentos imediatos para a rede (sofrimento 

psíquico, abuso ou dependência de álcool e outras drogas, etc.), bem como potencialidades que possam ser estimuladas e 

desenvolvidas;   

✓ rede de relacionamentos sociais e vínculos institucionais da criança, do adolescente e da família, composta por pessoas 

significativas na comunidade, colegas, grupos de pertencimento, atividades coletivas que frequentam na comunidade, 

escola, instituições religiosas, etc.;   

✓ violência e outras formas de violação de direitos na família, seus significados e possível transgeracionalidade;   

✓ significado do afastamento do convívio e do serviço de acolhimento para a criança, o adolescente e a família. 

- O PIA deverá ser elaborado em até 15 dias (Conforme Resolução 120 do CMDCA) após o acolhimento, podendo ser 

prorrogável por igual período, após comunicação expressa à Vara Cível da Infância e Juventude. 

9.5. Desenvolvimento e estímulo ao convívio familiar, grupal e social - Considerando o direito à convivência familiar e 

comunitária, bem como as necessidades do processo de desenvolvimento do adolescente, durante todo o tempo de 

acolhimento institucional, o serviço desenvolverá estratégias e atividades que estimulem o convívio familiar, grupal e social, 

com destaque para: 

✓ acolhida, atendimento sistemático e atividades coletivas com as crianças/adolescente se suas famílias; 
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✓ estabelecer relações com a vizinhança para garantir a inserção da casa na comunidade; 

✓ desenvolver atividades externas de lazer e cultura; 

✓ permitir visitas da família extensa/ampliada e telefonemas da/para a família, salvo determinação judicial em contrário; 

✓ desenvolver ações que envolvam e sensibilizem a comunidade, oportunizando o enfrentamento de preconceitos e 

discriminações e fortalecendo a cultura de proteção das crianças e dos adolescentes em situação de rua e de suas famílias. 

9.6. Acompanhamento à família de origem, extensa e/ou ampliada27 - Ofertar serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais, baseados em ações planejadas e fundamentadas em diagnósticos periódicos sobre criança e 

adolescente em situação de rua e suas famílias, tendo como perspectiva o melhor interesse da criança e do adolescente e 

o acompanhamento de sua situação familiar. 

- Devem-se valorizar os vínculos familiares, comunitários e de pertencimento significativos, observando o superior interesse 

da criança e do adolescente em situação de rua quanto à preservação ou fortalecimento destas vinculações. 

9.7. Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade - A partir do 

levantamento das necessidades da criança/adolescente e suas famílias, devidamente fundamentados pelo Estudo de Caso, 

o serviço desenvolverá processo de orientação aos acolhidos e suas famílias, realizará os encaminhamentos necessários, 

monitorando-os para avaliar sua efetividade. Deve-se: 

“Levar ao conhecimento dos sujeitos as ofertas disponibilizadas na rede, face às demandas de cada situação. Para isso, as 

equipes devem conhecer estas ofertas, o que inclui: o endereço das instituições, serviços e órgãos; as competências e o 

trabalho desenvolvido por cada um; e as formas possíveis de acesso. Para promover encaminhamentos com 

resolutividade, é necessário que os profissionais do serviço monitorem os encaminhamentos, a fim de garantir a concreta 

inserção dos sujeitos nos serviços e órgãos existentes”; MDS; 2013. 

9.8. Mobilização para o exercício da cidadania - Promover a defesa de direitos já estabelecidos, através de distintas 

formas de ação e reivindicação na esfera política e no contexto da sociedade, inclusive por meio da articulação com órgãos 

públicos e privados de defesa de direitos e deveres. 

9.9. Atividades de convívio e de organização da vida cotidiana - Fortalecer habilidades, aptidões, capacidades e 

competências das crianças e adolescentes, de modo a promover, gradativamente, sua autonomia. 

- Realizar assembleias nas quais crianças e adolescentes sob cuidados em serviços de acolhimento possam exercer, de 

forma efetiva, seu protagonismo, com participação dos trabalhadores responsáveis pela supervisão do serviço. 

9.10. Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho- Estabelecer fluxos com entidades 

que desenvolvam qualificação e preparação para o mundo do trabalho, com instituições educacionais preparatórias para o 

ENEM; cursos de língua estrangeira, cursos de música, dentre outros. 

9.11. Registro de informações em sistema de informação (ou em meio físico) e prontuários- Os dados e as 

informações sobre o serviço devem ser lançados em sistema de informação (SIGPS) ou, na sua falta, em sistema similar ou 

meio físico onde as informações devem ser registradas em instrumentais padronizados pelo Órgão Gestor: dados e 

informações referentes aos usuários, atendimentos, acompanhamento, encaminhamentos e demais ações desenvolvidas 

pelo serviço/unidade. Deve-se assegurar o sigilo das informações de acordo com pressupostos éticos. O acesso ao 

prontuário dos usuários é restrito às pessoas devidamente autorizadas. 

- O registro de informações deve garantir o reconhecimento das diversas configurações familiares. 

- O Cadastro Único deve ser acessível ao serviço para ser utilizado como fonte de informações para a organização da 

atenção socioassistencial. 

9.12. Elaboração de relatórios28 

São relatórios a serem elaborados pelo Serviço: 

• Relatório circunstanciado, no máximo, a cada seis meses. 

                                                           
27 CNAS/CONANDA, 2009. 

28 MDS, 2016. 
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• Relatório Técnico sobre o Acompanhamento Familiar, conforme Nota Técnica 02/2016 do MDS:  

- Relatório para uso interno do SUAS – documentos dos serviços, elaborados a partir de demandas da própria rede 

socioassistencial, com informações sobre o atendimento e acompanhamento de famílias e indivíduos. 

- Relatório para uso externo do SUAS – documentos elaborados a partir de demandas apresentadas por outras políticas 

setoriais, órgãos de defesa de direitos e órgãos do Sistema de Justiça, com informações sobre a inserção de famílias e 

indivíduos nos serviços. 

• Relatório Mensal de Acompanhamento dos Serviços – documentos contendo dados quantitativos relacionados à oferta 

dos serviços, com o objetivo de subsidiar o planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações por 

parte do órgão gestor. 

9.13. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados - Monitoramento e avaliação do 

atendimento (métodos de monitoramento e avaliação do serviço que incluam a participação de funcionários, voluntários, 

famílias e atendidos, durante o acolhimento e após o desligamento). 

- Aprimorar ou ampliar instrumentos de Vigilância Socioassistencial, ferramentas e sistemas de monitoramento e avaliação 

da Política de Assistência Social, visando ao aperfeiçoamento da gestão do SUAS no conhecimento e atendimento de 

crianças e adolescentes em situação de rua e suas famílias. 

- Importância de retorno dos dados para adolescentes e suas famílias no sentido de possibilitar a conscientização de seu 

processo de autonomia e mudanças em seus projetos de vida a partir da intervenção da Política de Assistência social 

9.14. Articulação em rede29 - Os Serviços de Acolhimento integram o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), tendo 

interface tanto com outros serviços da rede socioassistencial, quanto com outras políticas públicas e órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos.  Sua atuação deve basear-se no princípio da incompletude institucional, não devendo ofertar em seu 

interior atividades que sejam da competência de outros serviços. A proteção integral a que têm direito as crianças e os 

adolescentes acolhidos deve ser viabilizada por meio da utilização de equipamentos comunitários e da rede de serviços 

local. 

- Articular com a rede socioassistencial com as demais políticas públicas, como saúde, educação e política de segurança 

pública, e Sistema de Garantia de Direitos, fomentando ações de sensibilização e formação para priorizar abordagens 

sociais em contraposição às práticas higienistas e abusivas que utilizam da força física no atendimento de crianças e 

adolescentes em situação de rua, inclusive no cumprimento de medidas judiciais que determinam a retirada compulsória. 

- Buscar apoios necessários para assegurar o atendimento a crianças e adolescentes com deficiência em situação de rua, 

visando superar as barreiras comunicacionais. 

- Apoiar a articulação com os recursos das diversas políticas públicas, como assistência social, saúde, educação, 

profissionalização, habitação, cultura, esporte e lazer, dentre outras, buscando a inclusão da criança ou adolescente em 

situação de rua e suas famílias nos serviços, programas, projetos e benefícios existentes no território, para além do mero 

encaminhamento. 

- Apoiar a articulação com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, em especial 

com os Conselhos Tutelares, com vistas à proteção e ao atendimento das demandas das crianças e adolescentes e suas 

famílias. 

- Apoiar a construção de fluxos e procedimentos nos diversos serviços disponíveis, com vistas à integração das ações, 

garantia de direitos e a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de rua. 

9.14.1. Com demais serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e Especial; Contrarreferenciamento - 

Demais serviços socioassistenciais 

- Os serviços de acolhimento devem funcionar de forma articulada com os demais serviços da rede socioassistencial local. 

Crianças e adolescentes acolhidos e suas famílias devem ser inseridos em atividades socioeducativas e de convivência, 

ofertadas pela rede de proteção social básica, em programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização 
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e de inclusão produtiva. Além disso, aqueles que preencherem os critérios de elegibilidade de programas e benefícios com 

PBF e BPC devem ser encaminhados aos órgãos responsáveis por sua viabilização.  

- Após o desligamento, adolescentes e famílias deverão ser contrarreferenciados nas redes de proteção básica e especial, 

conforme a necessidade. 

- Construir e adotar metodologias que considerem as especificidades dos sujeitos e dos territórios, valorizando a cultura 

local, e que contemplem a oferta de atividades pedagógicas variadas e atrativas no atendimento a crianças e adolescentes 

em situação de rua, em conjunto com as demais políticas sociais. 

9.14.2. Com as demais políticas públicas 

a) Sistema Único de Saúde - Os órgãos gestores do SUAS e do SUS deverão desenvolver estratégias conjuntas e elaborar 

protocolos de atenção integral à saúde de crianças e adolescentes acolhidos, bem como de seus familiares. Nos casos de 

crianças e adolescentes com transtornos mentais ou que apresentam problemas devido ao uso abusivo ou dependência de 

álcool e outras drogas, deve-se acionar a rede de saúde mental. Na articulação com o órgão gestor da saúde, devem estar 

previstas, ainda, ações de capacitação e acompanhamento dos educadores/cuidadores, além de profissionais dos serviços 

de acolhimento, bem como das famílias acolhedoras, em relação a: cuidados diferenciados para crianças e adolescentes 

com deficiência, transtorno mental ou com outras necessidades específicas de saúde; amamentação, vacinação, 

crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes; saúde sexual e saúde reprodutiva e orientação quanto aos 

direitos sexuais e direitos reprodutivos de adolescentes e prevenção do uso de álcool e outras drogas. Especial atenção 

deve ser dada no sentido de garantir à criança e ao adolescente com deficiência ou com necessidades específicas de 

saúde, acolhidos no serviço, reintegrados à família de origem ou encaminhados à família substituta, o acesso a 

tratamentos, medicamentos, serviços especializados e equipamentos de saúde, bem como o apoio necessário à família 

para o atendimento a suas necessidades específicas. 

– prover atendimento baseado na aproximação gradativa, na construção de vínculos de confiança, na atenção 

personalizada e na socialização de informações quanto às ofertas, serviços disponíveis e direitos, respeitando a 

individualidade da criança e do adolescente, seu tempo e limites, devendo-se contar com avaliação conjunta e estratégias 

diferenciadas das políticas de Assistência Social, Saúde e outros atores do Sistema de Garantia de Direitos, nos casos 

extremos em que a permanência na situação de rua representar riscos ao seu desenvolvimento ou integridade física, 

mental e moral. 

b) Sistema Educacional - A escola constitui importante instrumento para assegurar o direito à convivência comunitária de 

crianças e adolescentes.  Essa articulação pode ser feita por meio da elaboração conjunta de protocolo de ação entre o 

órgão gestor da assistência social e da educação, garantindo a permanente comunicação entre os serviços e o acesso das 

crianças e dos adolescentes acolhidos e seus familiares à rede local de Educação. Sempre que possível e recomendável, 

deve-se favorecer, ainda, o envolvimento da família de origem ou extensa no acompanhamento escolar das crianças e 

adolescentes acolhidos, incentivando, inclusive, sua participação ativa nas reuniões e comemorações escolares. Sempre 

que possível, deve-se procurar manter a criança ou adolescente na mesma escola em que estudava antes da aplicação da 

medida protetiva, de modo a evitar rompimentos desnecessários de vínculos de amizade e de pertencimento e 

modificações radicais em sua rotina, além de prejuízos acadêmicos. A articulação com o sistema educacional permite, 

ainda, desenvolver ações de conscientização e sensibilização de professores e demais profissionais da escola para que 

eles atuem como agentes facilitadores da integração das crianças e dos adolescentes no ambiente escolar. 

c) Outras políticas públicas e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - Além da articulação com os serviços 

socioassistenciais, da saúde e da educação, é necessária a articulação com equipamentos comunitários, organizações não 

governamentais e serviços públicos responsáveis pela execução de programas, projetos, serviços e ações nas áreas de 

cultura, esporte, lazer, geração de trabalho e renda, habitação, transporte e capacitação profissional, garantindo o acesso 

de crianças e adolescentes acolhidos e de suas famílias. Recomenda-se que, sempre que for viável, procurar inserir as 

crianças e os adolescentes acolhidos em atividades localizadas nas proximidades de sua comunidade de origem, de forma 

a fortalecer sua inserção comunitária, o que contribuirá para o processo de reintegração familiar ao evitar a futura 

interrupção de suas atividades e dos vínculos de amizade construídos nesses espaços. 
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9.14.3 Com Órgãos de Defesa de Direitos - Manter interlocução ativa sobre crianças e adolescentes em acolhimento, de 

acordo com a necessidade de cada caso, com os Órgãos de Defesa de Direitos. Estes órgãos desempenham funções 

fundamentais para a garantia da excepcionalidade e provisoriedade do afastamento do convívio familiar. 

9.15. Trabalho interdisciplinar - Os profissionais do serviço devem planejar as ações e atividades a serem desenvolvidas 

através do compartilhamento de saberes advindos de diferentes formações e funções: educadores sociais, coordenadores, 

assistentes sociais, psicólogos e outros. 

Buscar a intersetorialidade e interdisciplinaridade, desde o planejamento até a oferta de atenção em serviços, programas e 

projetos socioassistenciais voltados para crianças e adolescentes em situação de rua, e suas famílias, articulando-se, 

sobretudo, com as políticas de saúde, educação, habitação, cultura, esporte, lazer, segurança alimentar, segurança pública, 

trabalho, aprendizagem, Sistema de Garantia de Direitos e comunidade local, objetivando a proteção integral. 

9.16. Reintegração/integração familiar 

- “Reconhecer que os serviços de acolhimento que atendem crianças e adolescentes em situação de rua não podem se 

constituir como espaços de estigmatização, segregação, isolamento, discriminação, e devem favorecer, prioritariamente, o 

restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários e, quando isso não for possível ou não atender ao melhor interesse 

da criança ou do adolescente, buscar o encaminhamento para família substituta ou transição para a vida autônoma. 

- Atender e acompanhar as famílias de forma sistemática e continuada, desde a busca ativa até as aproximações 

gradativas, visando à vinculação aos serviços de proteção social básica e especial do SUAS, o fortalecimento ou 

reconstrução dos vínculos familiares e, na sua impossibilidade, a construção de novas referências familiares, na 

perspectiva da garantia da segurança de convívio familiar” (MDH, 2017). 

- O estudo deve ser iniciado logo após o acolhimento, e realizado com avaliação qualificada. É fundamental para identificar 

a possibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, integração em família extensa ou 

ampliada. O estudo oferece os elementos fundamentais para a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, 

instrumento fundamental para o trabalho social essencial ao serviço.  

Nos casos em que a opção for a reintegração familiar, é importante que o período de adaptação mútua entre 

criança/adolescente e família seja acompanhado por pelo menos seis meses, após os quais deverá avaliar-se a 

necessidade de sua continuidade. A equipe técnica responsável por esse acompanhamento deverá auxiliar a família a 

desenvolver estratégias para conciliar os cuidados com a criança/adolescente com as demais responsabilidades da família.  

O acompanhamento nesse momento é fundamental para auxiliar a família e a criança/adolescente a construírem novas 

possibilidades para estarem juntos, apesar da separação vivida. O apoio profissional será fundamental também para que a 

família estabeleça relações mais saudáveis e favorecedoras do desenvolvimento. Quem fará esse acompanhamento?  

- Nos casos em que forem esgotadas as possibilidades de reintegração familiar ou integração em família extensa ou 

ampliada, a equipe técnica do serviço de acolhimento deverá elaborar e enviar à autoridade judiciária relatório 

circunstanciado onde sejam relatadas a situação familiar da criança ou adolescente, as intervenções realizadas com vistas 

à reintegração ou integração familiar e os resultados obtidos, sugerindo a Destituição do Poder Familiar e a inserção da 

criança/adolescente no cadastro de adoção. 

 

10. Parâmetros de Estrutura30 

10.1. Ambiente Físico - Toda a infraestrutura do abrigo institucional deverá oferecer acessibilidade para o atendimento de 

pessoas com deficiências, de acordo com os critérios e parâmetros técnicos estabelecidos pela ABNT NBR 9050 que 

“visam proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, 

equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou 

limitação de mobilidade”. Deve-se, também, garantir tecnologias assistivas que assegurem acessibilidade às crianças e aos 

adolescentes com deficiência, em situação de rua, e atendimento qualificado, em igualdade de condições, com suportes e 
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apoios para superação de barreiras, articulando-se intersetorialmente para tanto. Todas as Unidades deverão ter Sistema 

de Prevenção e Combate a Incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros. 

10.2. Localização e aspectos relativos à Edificação - Os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes em 

situação de rua não podem se constituir como espaços de estigmatização, segregação, isolamento, discriminação, e devem 

favorecer, prioritariamente, o restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários e, quando isso não for possível ou 

não atender ao superior interesse da criança ou do adolescente(...). Para isto:  

- O equipamento deverá estar localizado em áreas residenciais, sem distanciar-se excessivamente, do ponto de vista 

geográfico e socioeconômico, da realidade de origem das crianças e adolescentes acolhidos.  

- A edificação deverá manter aspecto semelhante ao de uma residência, seguindo o padrão arquitetônico das demais 

residências da comunidade na qual estiver inserida. Nela não devem ser instaladas placas indicativas da natureza 

institucional do equipamento. Também devem ser evitadas nomenclaturas que remetam a aspectos negativos, 

estigmatizando e despotencializando os usuários. Deverá ser um espaço para moradia, servir como endereço de 

referência, ter condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, 

banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. 

10.2.1. Recepção - Com a presença de educador social que deverá, na ausência do técnico, mostrar ao usuário o local 

onde ele possa descansar e guardar seus pertences. 

10.2.2. Quartos - Cada quarto deverá ter dimensão suficiente para acomodar as camas / berços / beliches dos usuários e 

para a guarda dos pertences pessoais de cada criança e adolescente de forma individualizada (armários, guarda-roupa, 

etc.).    

Nº recomendado de crianças/adolescentes por quarto: até 4, excepcionalmente até 6, quando esta for a única alternativa 

para manter o serviço em residência inserida na comunidade. 

Metragem sugerida: 2,25 m² para cada ocupante. Caso o ambiente de estudos seja organizado no próprio quarto, a sua 

dimensão deverá ser aumentada para 3,25 m² para cada ocupante. 

10.2.3. Sala de estar - Com espaço suficiente para acomodar o número de usuários atendidos pelo equipamento, além dos 

cuidadores/educadores. 

Metragem sugerida: 1,00 m² para cada ocupante. 

10.2.4. Sala de jantar - Com espaço suficiente para acomodar o número de usuários atendidos pelo equipamento, além 

dos cuidadores/educadores. 

Pode tratar-se de um cômodo independente ou estar anexado a outro cômodo (p. ex. à sala de estar ou à cozinha) 

Metragem sugerida: 1,00 m² para cada ocupante. 

10.2.5. Ambiente para estudo - Poderá haver espaço específico para esta finalidade ou ser organizado em outros 

ambientes (quarto, copa), por meio de espaço suficiente e mobiliário adequado, quando o número de usuários não 

inviabilizar a realização de atividade de estudo/leitura. 

10.2.6. Banheiros - Deve haver 1 lavatório, 1 vaso sanitário e 1 chuveiro para até 6 crianças e adolescentes; e 1 lavatório, 

1 vaso sanitário e um chuveiro para os funcionários. 

Pelo menos um dos banheiros deverá ser adaptado para pessoas com deficiência. 

- Banheiros com box individual para garantia da privacidade e chuveiros com água quente. 

10.2.7. Cozinha - Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para preparar alimentos para o número de 

usuários atendidos pelo equipamento e para os cuidadores/educadores. 

10.2.8. Área de Serviço - Com espaço suficiente para acomodar utensílios e mobiliário para guardar equipamentos, 

objetos e produtos de limpeza e propiciar o cuidado com a higiene do abrigo, com as roupas pessoais, de cama, mesa e 

banho para o número de usuários atendidos pelo equipamento. 

10.2.9. Área externa (varanda, quintal, jardim, etc.) - Espaços que possibilitem o convívio e as brincadeiras. Deve-se 

priorizar a utilização dos equipamentos públicos ou comunitários de lazer, esporte e cultura, proporcionando um maior 

convívio com a comunidade e incentivando a socialização dos usuários. Os abrigos que já tiverem em sua infraestrutura 

espaços como quadra poliesportiva, piscinas, praças, etc. deverão, gradativamente, possibilitar o seu uso também pelas 



 

 

58 
 

crianças e adolescentes da comunidade local, de modo a favorecer o convívio comunitário, observando-se, nesses casos, a 

preservação da privacidade e da segurança do espaço de moradia do abrigo.  

10.2.10. Sala para equipe técnica - Com espaço e mobiliário suficiente para o desenvolvimento de atividades de natureza 

técnica (elaboração de relatórios, atendimento, reuniões, etc.). Recomenda-se que este espaço funcione em localização 

específica para a área administrativa/técnica da instituição, separada da área de moradia das crianças e adolescentes. 

10.2.11. Sala de coordenação/atividades administrativas - Com espaço e mobiliário suficiente para desenvolvimento de 

atividades administrativas (área contábil/financeira, documental, logística, etc.). 

Deve ter área reservada para arquivo de prontuários das crianças e adolescentes, em condições de segurança e sigilo.   

Recomenda-se que este espaço funcione em localização específica para a área administrativa/técnica da instituição, 

separada da área de moradia das crianças e adolescentes. 

10.2.12. Sala/espaço para reuniões - Com espaço e mobiliário suficiente para a realização de reuniões de equipe e de 

atividades grupais com as famílias de origem. 

10.2.13. Sala para atendimento - Com espaço e mobiliário suficiente para fazer o atendimento com privacidade. 

10.2.14. Espaço para acondicionamento de gêneros alimentícios - De acordo com as orientações da Subsecretaria de 

Segurança Alimentar - SUSAN. 

10.2.15. Refeitório - Espaço para usuários e educadores se alimentarem ao mesmo tempo. 

10.2.16. Lavanderia - Espaço para lavanderia, incluindo lavagem e secagem de roupas. 

10.2.17. Plano de Combate a Incêndios - A Unidade deverá ter Sistema de Prevenção e Combate a Incêndios, aprovado 

pelo Corpo de Bombeiros. 

10.3. Recursos Materiais 

10.3.1. Mobiliário para cozinha e refeitório - Refeitório e cozinha montados com mesas, cadeiras, fogão, geladeira, 

armários, vasilhame de gás de cozinha, pratos, talheres, panelas, material de limpeza e outros utensílios necessários para 

o perfeito funcionamento de uma cozinha e de um refeitório. 

10.3.2. Kit de higiene pessoal - Oferta diária de banho e produtos de higiene pessoal, incluindo sabonete, escovas de 

dente, creme dental, desodorante, absorvente higiênico e fraldas, de acordo com a necessidade. 

10.3.3. Roupas de cama - Kit individual, sendo 3 kits por vaga/pessoa: 2 lençóis, 1 fronha, 1 cobertor. Os usuários deverão 

ser orientados para a troca e lavagem no mínimo uma vez semana. 

10.3.4. Toalha de banho - Considerar 3 unidades por vaga/pessoa. Os usuários deverão ser orientados para a troca e 

lavagem no mínimo uma vez por semana. 

10.3.5. Colchão e travesseiro - Deverão ser mantidos em bom estado, encapados com napa apropriada para higienização 

diária. 

10.3.6. Alimentação - Os gêneros alimentícios serão fornecidos pela SUSAN para, no mínimo, 4 refeições: café da manhã, 

almoço, lanche da tarde e jantar, preparados por funcionários da Unidade. O cardápio deve ser organizado de acordo com 

as orientações de nutricionistas da SUSAN. 

10.3.7. Material para limpeza e lavagem de roupas - Vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, detergente, 

desinfetante, bucha, escova para lavar roupas, sabão em pó e sabão em barra. 

10.3.8. Material de escritório e Material pedagógico, esportivo e de lazer 

- Material de expediente e material para o desenvolvimento de atividades coletivas: papel ofício, canetas, lápis, borrachas, 

giz de cera, pincéis e canetas hidrocor, papel kraft, cartolinas, jogos, livros, revistas, etc. 

- Material esportivo e de lazer. 

10.3.9. Computadores e Linhas telefônicas 

- No mínimo 2 computadores, impressora, copiadora, scanner 

- 2 linhas telefônicas 

10.3.10. Material/ Equipamentos multimídia 

- Bancos de dados e softwares necessários ao desenvolvimento das atividades do serviço. 
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- TV, equipamento de som, aparelho de DVD, máquina fotográfica, dentre outros. 

10.3.11. Transporte 

- Veículo para utilização pela equipe e para atividades com os usuários do serviço;  

- Fornecimento de “bilhetes de transporte social”, de acordo com avaliação técnica que justifique a utilização do recurso. 

10.3.12. Armários - Armários com tranca, sendo um por vaga/usuário, onde possam guardar seus objetos pessoais. 

10.4. Recursos Humanos31 - Considerando as necessidades específicas de cada faixa etária, o quadro de recursos 

humanos sofrerá alterações. O quadro mínimo deverá ser previsto no Plano de Trabalho de cada Unidade de Acolhimento 

10.4.1. Coordenador - Formação mínima de nível superior, com experiência em função congênere e amplo conhecimento 

da rede de proteção à infância e juventude, de políticas públicas e da rede de serviços da cidade e região. Este profissional 

deverá fazer a gestão da unidade, elaborar com a equipe técnica e demais colaboradores o projeto político pedagógico do 

serviço, organizar a seleção e contratação de pessoal e supervisar os trabalhos desenvolvidos, fazer articulação com a 

rede de serviços e com o Sistema de Garantia de Direitos. 

10.4.2. Profissionais com formação de nível superior - Dois profissionais, sendo um Psicólogo e um Assistente Social 

para atendimento e acompanhamento a cada 12 acolhidos, com experiência no atendimento a crianças, adolescentes e 

suas famílias, em situação de risco. A carga horária mínima é de 30 horas semanais. A NOB-RH/SUAS sugere um 

assistente social e um psicólogo. Podem-se agregar à equipe, profissionais formados em outras habilitações, com destaque 

para pedagogos, visando à qualificação do trabalho social com este público, desde que devidamente fundamentado e 

aprovado pelo CMAS.  

As principais atividades a serem desenvolvidas por estes profissionais são: 

- realizar acolhida, abordagem humanizada e escuta qualificada; 

- conhecer e pesquisar a história de vida da criança e do adolescente; 

- buscar com o público informações sobre a família para articular com a rede possibilidades de sua localização e 

aproximação gradativa; 

- contatar os adultos responsáveis e/ou com vínculo afetivo, com apoio da rede; 

- apoiar a interlocução e a mediação entre usuários e a rede de serviços e a articulação das redes de atendimento; 

- realizar encaminhamento à rede de serviços; 

- transmitir, com o Pedagogo, conhecimentos, traduzir a realidade, despertar as habilidades e potencialidades, assim como 

auxiliar no processo de construção de um projeto de vida alternativo à vida nas ruas; 

- apresentar, com o Pedagogo, as oportunidades socioculturais; 

- contribuir, com o Pedagogo, para o desenvolvimento da consciência crítica e para o conhecimento sobre seus direitos; 

- buscar identificar e localizar a família, com apoio da rede, considerando a opinião da criança e do adolescente quanto a 

esta (re) aproximação; 

- nos casos de crianças e adolescentes em situação de rua, acompanhadas de sua família, trabalhar com a família, em 

articulação com a rede, a concepção de promoção de direitos como forma de prevenção à violência e à negligência; 

- viabilizar encaminhamentos da família para assegurar acessos e apoios que contribuam para a (re)aproximação e 

fortalecimento de vínculos, considerando a opinião da criança e do adolescente; 

- aproximar-se da família e envolvê-la nos acompanhamentos realizados com as crianças e os adolescentes; 

- em articulação com a rede, buscar fortalecer as famílias para o retorno da criança e/ou adolescente ao convívio familiar, 

quando possível; 

- respeitar os vários arranjos que definem a família: família nuclear, ampliada, monoparental, homoafetivas, dentre outras 

concepções; 

- conhecer a vida comunitária e identificar as possíveis ameaças ou oportunidades para o retorno da criança e/ou do 

adolescente à sua comunidade de origem, buscando alternativas mais adequadas, considerando cada situação; 
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- conhecer o território, a rede de atendimento, o SGD e diagnósticos locais que possam apoiar sua atuação; 

- realizar observação qualificada e conhecer o território de atuação, identificando, dentre outros aspectos, dinâmicas, locais 

com maior frequência de crianças e adolescentes em situação de rua, suas interações com a comunidade e com os 

diferentes espaços; 

- buscar apoios necessários para assegurar o atendimento a crianças e adolescentes com deficiência, em situação de rua, 

visando superar as barreiras comunicacionais; 

- promover, com o Órgão Gestor, a articulação com os recursos das diversas políticas públicas, como assistência social, 

saúde, educação, profissionalização, habitação, cultura, esporte e lazer, dentre outras, buscando a inclusão da criança ou 

adolescente em situação de rua, e suas famílias, nos serviços, programas, projetos e benefícios existentes no território, 

além do mero encaminhamento; 

- apoiar a articulação com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, em especial 

com os Conselhos Tutelares, com vistas à proteção e ao atendimento das demandas das crianças e adolescentes e suas 

famílias; 

- apoiar a construção de fluxos e procedimentos nos diversos serviços disponíveis, com vistas à integração das ações, 

garantia de direitos e a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de rua; 

- elaboração, com o coordenador e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;  

- acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; 

-  apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários;   

- capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;  

- apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores;  

- encaminhamento, discussão e planejamento com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções 

necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; 

- organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; 

- elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a 

situação de cada criança e adolescente apontando: i. possibilidades de reintegração familiar; ii. necessidade de aplicação 

de novas medidas; ou, iii. quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 

encaminhamento para adoção; 

- preparação da criança/adolescente para o desligamento (em parceria com o cuidador/educador de referência);  

- mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou 

construção do vínculo com a família de origem, extensa/ampliada ou adotiva, quando for o caso. 

- apoiar a interlocução e a mediação entre usuários e a rede de serviços e a articulação das redes de atendimento; 

- transmitir conhecimentos, traduzir a realidade, despertar as habilidades e potencialidades, assim como auxiliar no 

processo de construção de um projeto de vida alternativo à vida nas ruas; 

- apresentar as oportunidades socioculturais; 

- contribuir para o desenvolvimento da consciência crítica e para o conhecimento sobre seus direitos. 

10.4.3. Auxiliar de educador/ cuidador com formação de nível fundamental - Auxiliar de educador social/cuidador, com 

carga horária de 40 horas semanais, com formação mínima de nível fundamental e com capacitação específica. 

Os critérios são os mesmos aplicados ao educador/cuidador. Suas principais atividades são: 

- apoio às funções do educador; 

- cuidados com a moradia (organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos, dentre outros). 

10.4.4. Auxiliar de Serviços Gerais - Com carga horária de 40 horas semanais. As principais atividades do auxiliar de 

serviços gerais são as elencadas a seguir: 

- desempenhar atividades de limpeza com o objetivo de manter todos os ambientes limpos e organizados; 

- trabalhar seguindo as normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no 

desempenho das atividades, utilizar-se de capacidade comunicativa. 
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10.4.5. Cozinheira - Dois cozinheiros com carga horária de 12x36 horas semanais. As principais atividades dos cozinheiros 

são as elencadas a seguir: 

- desempenhar atividades de organização e supervisão dos serviços de cozinha e locais de refeições; 

- apoiar no planejamento de cardápios, na elaboração do pré-preparo, preparo, finalização, triagem de validade e 

armazenamento de alimentos, observando os métodos de cocção e padrões de qualidade, considerando os usuários e 

suas necessidades; 

- trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente e às pessoas e, no 

desempenho das atividades, utilizar-se de capacidade comunicativa. 

10.4.6. Oficineiro  

Suas principais atividades são: Garantir espaço de conversação sobre o adolescer, o processo de institucionalização, as 

violações e violências, as vulnerabilidades e o acesso a direitos e à cidade. 

 

11. Parâmetros de Resultados e Impactos32 

11.1. Resultados 

- garantia de acolhida e proteção integral; 

- garantia de prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; 

- efetivação de reintegração/integração familiar para os casos avaliados;  

- promoção de convivência familiar/comunitária. 

- promoção de acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais 

políticas públicas setoriais; 

- desenvolvimento de aptidões, capacidades, oportunidades e autonomia; 

- garantia de acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas; 

- preservação de vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 

- desenvolvimento de condições para a independência e o autocuidado, considerando as peculiaridades da fase de 

desenvolvimento em que se encontram. 

11.2. Impactos esperados 

Contribuir para: 

- redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidências; 

- redução da presença de crianças e adolescentes em situação de rua e de abandono; 

- indivíduos e famílias protegidas; 

- construção da autonomia; 

- indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 

- rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 

 

12. Regulamentações e proposições técnicas*. 

 

* Regulamentações e proposições técnicas 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

BRASIL. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência. 

BRASIL. Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, alterado pelo Decreto nº 6.564, de 12 de setembro de 2008, que 

regulamenta o Benefício de Prestação Continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso. 

                                                           
32 CNAS, 2009. 
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BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. 

BRASIL. Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de 

Rua. 

BRASIL. Decreto nº 7.179, de 20 de maio de 2010, que institui o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras 

Drogas. 

BRASIL. Decreto s/nº, de 25 de outubro de 2006, que institui o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), coordenado pelo 

MDS, com a finalidade de elaborar estudos e apresentar propostas de políticas públicas para a inclusão social da 

população em situação de rua. 

BRASIL. Manual da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT - NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 2015. 

CIT. Resolução nº 06, de 12 de abril de 2013, que dispõe sobre critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do 

cofinanciamento federal para a expansão qualificada do ano de 2013 dos Serviços Socioassistenciais de Proteção Social 

Especial (...) 

CIT. Resolução nº 07, 10 de setembro de 2009, que aprova o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e 

Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

CIT. Resolução nº 07, de 07 de junho de 2010, que pactuou critérios de partilha de recursos do cofinanciamento federal, 

destinando parte deles para a Expansão dos Serviços para a oferta do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, ofertado no Centro de Referência para População em Situação de Rua, em municípios com mais de 250.000 

habitantes e Distrito Federal. 

CMDCA-BH. Resolução nº 120, de 25 de setembro de 2015, que dispõe sobre os Parâmetros para a Execução da Política 

de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Acolhimento Institucional e dá outras providências. 

CMDCA-BH/CMAS-BH. Resolução nº 01, de 04 de abril de 2013, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do 

Programa de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no 

âmbito do município de Belo Horizonte. 

CNAS. Resolução nº 06, de 14 de março de 2012, que aprova os critérios para expansão qualificada 2012 do 

cofinanciamento federal e o reordenamento dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial. 

CNAS. Resolução nº 09, de 15 de abril de 2014, que ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações 

profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em consonância com a 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS. 

CNAS. Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 

CNAS. Resolução nº 11, de 17 de abril de 2014, que dispõe sobre critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do 

cofinanciamento federal para a expansão qualificada e reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos 

e Famílias do ano de 2014. 

CNAS. Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/SUAS. 

CNAS. Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social, 2004. 
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CNAS. Resolução nº 17, de 20 de junho de 2011, que ratifica a equipe de referência do SUAS e reconhece as categorias 

profissionais de nível superior. 

CNAS. Resolução nº 269 de 13 de dezembro de 2006, que aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do 

Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS. 

CNAS/CONANDA. Resolução Conjunta nº 01 de 18 de junho de 2009, que aprova as Orientações Técnicas: Serviços de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 

CNAS/CONANDA. Resolução Conjunta nº 01, de 07 de julho de 2017, que estabelece diretrizes políticas e metodológicas 

para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua no âmbito da Política de Assistência Social.  

CNAS/CONANDA. Resolução Conjunta nº 01, de 13 de dezembro de 2006, que aprova o Plano Nacional de Promoção, 

Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

CNCD/ LGBT. Resolução CNCD/ LGBT Nº 11, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014.   

Belo Horizonte. Decreto Municipal 16.533, de 30 dezembro de 2016, que dispõe sobre a inclusão do nome social de 

pessoas travestis e transexuais nos registros municipais e estabelece parâmetros para seu tratamento no âmbito da 

administração direta e indireta; 

Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 

Lei nº 11.258, de 30 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, para acrescentar o 

serviço de atendimento a pessoas que vivem em situação de rua. 

Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Lei Maria da Penha. 

Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. 

Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo). 

Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência). 

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e suas alterações, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Lei nº 8.742 de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei n. 12.435 de 06 de julho de 2011, que dispõe sobre a Lei 

Orgânica da Assistência Social – LOAS. 

Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. 

MDH. Diretrizes Nacionais para o Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, 2017. 

MDS. Portaria nº 381, de 12 de dezembro de 2006, que assegurou recursos do cofinanciamento federal para municípios 

com mais de 300.000 habitantes com população em situação de rua, visando apoio à oferta de serviços de acolhimento 

destinados a este público. 

MDS. Portaria nº 44, de 19 de fevereiro de 2009, que estabelece instruções sobre Benefício de Prestação Continuada - 

BPC referentes aos dispositivos da Norma Operacional Básica - NOB/SUAS/2005. 

MDS. Portaria nº 843, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o cofinanciamento federal, por meio do Piso Fixo de 

Média Complexidade -  PFMC, dos serviços socioassistenciais ofertados pelos Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social - CREAS e pelos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua, e dá 

outras providências. 
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, 2004. 

PBH. Decreto nº 16.533, de 30 dezembro de 2016, que dispõe sobre a inclusão do nome social de pessoas travestis e 

transexuais nos registros municipais e estabelece parâmetros para seu tratamento no âmbito da administração direta e 

indireta. 

PBH. Decreto nº 16.730, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Municipal Intersetorial para Atendimento à 

População em Situação de Rua e dá outras providências. 

SENARC/SNAS. Instrução Operacional nº 07, de 22 de novembro de 2010.  Orientações aos municípios e ao Distrito 

Federal para a inclusão de pessoas em situação de rua no Cadastro Único. 

 
Documentos com Proposições técnicas e institucionais 

Belo Horizonte. Fórum da População em Situação de Rua/Comitê Municipal de Monitoramento e Assessoramento da 

Política para População em Situação de Rua. Dossiê: Demandas e Perspectivas para a Gestão Pública Municipal. Belo 

Horizonte: No Prelo, 2016. 

COMISSÃO NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do 

Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, 2011-2015. 

COMITÊ NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 2013. 

MDS. Nota Técnica 002/2016. Relação entre o Sistema Único de Assistência Social - SUAS e os órgãos do Sistema de 

Justiça 

MDS. Orientações Técnicas sobre o PAIF, Volume 1, 2012. 

MDS. Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social, 2009. 

MDS. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social, 2011. 

MDS. Orientações Técnicas: Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil no SUAS, 2010. 

MDS. Perguntas e Respostas: Serviço Especializado em Abordagem Social. Série SUAS e População em Situação de Rua, 

Volume IV, 2013. 

MDS. Secretaria Nacional de Assistência Social. Projovem Adolescente, Serviço Socioeducativo. Brasília, 2009. 

PBH. SMAAS. Orientações técnicas para execução do Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias, 2013. 

PBH/SUASS. GT População em Situação de Rua: Síntese diagnóstica/rodas de conversa. No prelo: Outubro, 2017. 

Planos Nacional, Estadual e Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes à 

Convivência Familiar e Comunitária. 

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES. Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher, 

2007. 

SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS. Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), 2009. 

SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA. Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 2006. 

 

 

 


