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PROPOSTA DE CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS NA REDE SOCIASSISTENCIAL DA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE:  

 

ABORDAGEM SOCIAL 

PROPOSTA TÉCNICA:  

1 - DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
Nome da instituição: ABRASCE - Associação Brasileira de Apoio à Saúde, 
a Cultura e a Educação. 
CNPJ: 09.428.862/0001-94 
Endereço: Rua Frei Caneca, nº 1407, 1º andar, sala 109.   
Bairro: Consolação 
CEP: 01307-003 Município: São Paulo   Estado: SP 
Telefone: (11) 3288-8650 
Página na internet (home page): www.abrascesocial.org.br 
Endereço eletrônico (e-mail): contato@abrascesocial.org.br 

 
 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL pela instituição 

2.1. Responsável pela assinatura do instrumento jurídico 

Nome completo: Wagner Stefani 

Cargo: Diretor-Presidente 

Mandato: 21/03/2018 a 20/03/2022 

CPF: 063.219.268-25 

Identidade: 3.870.127-3 SSP/SP 

Endereço: Rua José Dantas Motta, 47 

Bairro: Casa Verde 

Município: São Paulo 

Estado: SP 

CEP: 02535-090 

Telefones: (11) 3288-8650 (incluindo celular e fax): (11) 98722-6931 

Endereço eletrônico (e-mail): wagnerstefani@bol.com.br 

2.2. Gestor do projeto 

Nome: Jerusa Maria de Paula Santos 

CPF: 051.736.098-50 

Identidade: 13.348.328-9 SSP/SP 

mailto:wagnerstefani@bol.com.br
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Telefones: (11) 95381-7474 

Endereço eletrônico (e-mail): contato@abrascesocial.org.br 

2.3. Supervisor de Área 

Nome: Marcelo Antônio Andrade 

CPF: 273.438.628-39 

Identidade: 26.794.819-0 SSP/SP 

Telefones: (13) 97403-5854 

Endereço eletrônico (e-mail): marcelo.andrade@abrascessocial.org.br 

 

 

3- HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO: 
A Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - 
ABRASCE, foi fundada em 15 de janeiro de 2008, em São Paulo, capital do 
estado de São Paulo. A criação deu-se sob a modalidade de organização 
de utilidade pública e de interesse social.  
As muitas demandas que a capital de São Paulo demonstra existirem a 
céu aberto, tais como a proliferação da desigualdade, o empobrecimento 
da população, a necessidade dos municípios se engajarem nas 
comunidades carentes a fim de oferecer arte e cultura, educação como 
meio de instrumentalizar a juventude que pouco consegue sonhar, entre 
outras ações, foi a motivação principal da criação da ABRASCE.  
A Associação foi idealizada pela junção de profissionais que, com 
experiências diversas, entendiam que, apesar de tudo que contribuíam 
cotidianamente com a vida em sociedade, ainda não era suficiente. 
O foco na saúde fica evidenciado no nome da organização por conta da 
ideia de que saúde é tudo o que movimenta o ser humano. Seja a saúde 
física, emocional, da alma, do espírito, enfim, a composição perfeita que 
move o ser humano é estar em equilíbrio com todas as suas nuances.  
Atualmente a ABRASCE é uma instituição sem fins lucrativos com sede em 
São Paulo, na Rua Frei Caneca, 1407 - 1º andar, sala 109 na Consolação.  
O diferencial que a ABRASCE traz é reunir um corpo profissional 
qualificado em áreas diversas do conhecimento, com experiência capaz 
de resolver problemas que se apresentem imediatamente, assim como 
planejar ações que podem movimentar o universo para o qual 
desenvolvem propostas. Essas propostas são pensadas em curto, médio 
e longo prazo, sempre com o conceito de avaliação sistemática, que se dá 

mailto:contato@abrascesocial.org.br
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no andamento do processo de trabalho. As competências que o 
conhecimento e a experiência de profissionais podem trazer é um 
diferencial que dá credibilidade e disposição para a organização superar 
desafios e ir em busca de conquistas cada vez mais significativas para a 
sociedade de maneira geral.  
O conceito da ABRASCE é ser ferramenta, instrumento que contribui para 
o desenvolvimento dos potenciais humanos em seu contexto global. 

 
  

4. NOME DO PROJETO:  
“RUA NÃO É CASA - O DESAFIO DA INCLUSÃO” 

 

5. PÚBLICO ALVO: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou 
sobrevivência.  
5.1 Quantidade: Estimativa de cobertura Populacional/ População(s) 
Beneficiadas(s).  
500 atendidos por mês.  

 

6. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
01 ANO. 

 

7. Durante a vigência do projeto em parceria institucional entre a 
ABRASCE e a Prefeitura de São Vicente por meio da Secretaria de 
Assistência Social, os objetivos específicos pactuados foram buscados 
pela Organização Social de maneira incessante.  
Para os trabalhos com a abordagem social, a identificação de famílias e 
indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições 
em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, 
desejos e relações estabelecidas com as instituições foi objetivo 
plenamente alcançado. A proposta de abordagem previu um 
mapeamento de indivíduos e famílias. As informações acerca dos casos 
atendidos encontram-se registradas e devidamente arquivadas no Centro 
de Referência ao Atendimento à População em situação de Rua. Os 
prontuários são individualizados ou por núcleo familiar em sistema de 
arquivo digital ou físico para o que se refere à documentação dos sujeitos.  
 



 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/SEAS 
 

CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS NA REDE SOCIASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE DE ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICICIÊNCIA E DA PROTEÇÃO 

SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E AS 

ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO Anexo I. 
 

5 
ABRASCE - Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - CNPJ: 09.428.862/0001-94 

Rua Frei Caneca º 1.407 - Andar 1, sala 109 

 - Telefone (11) 3288-8650 - Consolação - CEP 01.307-003 - São Paulo/SP 

 

Já o objetivo de sensibilizar os sujeitos trabalhando com esses a 
perspectiva de retomada de suas metas e projetos de vida, bem como o 
reconhecimento deles sobre seus direitos e responsabilidades, conforme 
preconiza a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais do Sistema Único 
de Assistência Social – SUAS, podemos dizer que os objetivos foram 
alcançados ao longo de 2019. É importante informar que nem todos os 
casos abordados foram capazes de ser trazidos à luz de seus direitos. 
Importante aqui referir que o desejo de cada indivíduo e sua capacidade 
de discernimento tem extrema relevância no que se refere ao mundo dos 
adultos.  
Já as crianças e adolescentes, prioridade absoluta diante dos documentos 
e da legislação, foram assim tratados no universo das abordagens do ano 
de 2019, tendo sido trazidos 100% dos casos abordados para avaliação e 
encaminhamento junto aos serviços do município.  
Quanto a meta de divulgação acerca do trabalho realizado, direitos e 
necessidades de inclusão social dos atendidos e o estabelecimento de 
parcerias junto aos serviços, pode –se dizer que o resultado foi aquém do 
esperado. Nesse campo é importante frisar que a sociedade vicentina se 
mostra bastante conservadora quanto aos aspectos do reconhecimento 
de sua parcela de responsabilidade sobre a permanência das pessoas nas 
ruas e logradouros públicos.   
Ao mesmo tempo em que se solicita cotidianamente a saída das pessoas 
de “suas portas”, ao mesmo tempo há uma “certa tutela” quanto ao 
provimento do sustento alimentar das pessoas.  
Apesar das inúmeras abordagens dos profissionais junto aos 
comerciantes e prestadores de serviços da cidade, ainda assim, não foi 
possível que os mesmos deixassem de prover as pessoas que lhes pediam 
esmolas.  
Essa atitude promoveu ao longo do ano de 2019 uma enorme incidência 
de casos que, apesar das nossas abordagens incessantes, não tenham 
querido vir aos serviços da rede socioassistencial vicentina. Incentivados 
pela possibilidade de alimentação nas ruas, a subsistência dos mesmos 
foi provida, o que dificultou de maneira importante o desenvolvimento 
do trabalho de retirada dos indivíduos das ruas. Ainda assim nossas metas 
de abordagens mensais foram cumpridas e os casos levados aos 
acolhimentos institucionais superaram as metas estimadas.  
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Já no que se refere ao diálogo com os demais serviços da rede (as outras 
políticas públicas setoriais envolvidas direta e indiretamente com a 
abordagem) foi um ano de importantes avanços.  
O pronto atendimento dos casos emergenciais e os tratamentos dos 
casos de tuberculose, DSTs e demais doenças que podem inferir risco não 
somente aos indivíduos como a sociedade de maneira geral, foram 
prontamente atendidos pela saúde. Os casos de reinserção no mundo dos 
estudos foram inseridos na rede educacional, os casos de recâmbio foram 
agendados a contento, o universo das participações em oficinas, 
passeios, eventos foram muito acima do que se esperou em termos de 
adesão e eventos. A participação efetiva dos profissionais e seu 
engajamento nos eventos e passeios, possibilitaram um processo 
importante de reinserção social a muitos atendidos que puderam olhar 
“as ruas” sob um ponto de vista diferenciado.  
No ano de 2019 nossa equipe conseguiu assegurar trabalho social de 
abordagem e busca ativa que identificasse nos territórios a incidência de 
trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situações 
diversas de rua, dentre outras questões afetas a violência e/ou violação 
de direitos. Após os levantamentos e mapeamentos, os 
encaminhamentos e monitoramento de resultados foram algo que se 
pode destacar como relevante.  
Diariamente foram realizados levantamento dos casos em praças, 
eventuais entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos, a 
fim de identificar onde existiam casos de trabalho infantil, exploração 
sexual, mendicância, abordagem nos semáforos, VLT, terminais de ônibus 
e inclusive eventualmente em comércios da cidade localizados em pontos 
turísticos. Porém, apesar do acompanhamento sistemático dos casos, 
não conseguimos suplantar os casos. Importante evidenciar que 
mensalmente foram emitidos relatórios ao poder público informando as 
atuações das equipes em cada um dos serviços.  
Quanto às metas de resolver as questões imediatas de violação de 
direitos e necessidades de acolhimento institucional premente em casos 
de prioridade absoluta, esses foram devidamente encaminhados aos 
serviços existentes na cidade, como CREAS e Centro POP para 
identificação e encaminhamento após avaliação. Foram ainda 
encaminhados aos serviços de alta complexidade os casos avaliados em 
conjunto cujas necessidades foram identificadas.  
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Quanto a proposta específica de atuar em conjunto com os serviços da 
política pública de assistência social e demais serviços de outras políticas 
públicas de atendimento para preservar a identidade, integridade e 
história de vida das pessoas em situação de exposição e violação de 
direitos, podemos assegurar que tal fato ocorreu a contento. É fato 
também que a unanimidade não aconteceu, tendo um caso ou outro que 
ser tratado com maior veemência em função de dificuldades de avaliação 
dos profissionais especificamente. Essas situações esporádicas foram 
tratadas de maneira prioritária, sendo a questão sanada da melhor forma 
ao atendido.  
Nosso acompanhamento para os serviços da rede foi realizado a fim de 
que fosse garantida a condição de direito, dignidade e respeito aos casos, 
como havíamos nos comprometido por força do termo de compromisso 
de trabalho. E ainda que não tivesse sido firmado em contrato, tal 
compromisso é algo pelo que a ABRASCE prima, atendimento 
humanizado e de qualidade.  
Essa forma de atendimento pode efetivamente fazer cumprir o objetivo 
específico de “estabelecer relação estreita e cotidiana com os serviços de 
apoio à abordagem”. A relação entre os profissionais fez facilitar a todos 
a mediação dos trabalhos sejam os da assistência social ou demais 
serviços públicos, privados ou de organizações sociais.  
Foram elaborados relatórios mensais com dados, mapeamentos dos 
locais monitorados, bem como com análise de estratégias adotadas para 
ações de retirada das pessoas, elencando avanços, entraves, retrocessos 
e estabelecendo com a Prefeitura Municipal de São Vicente, e portanto, 
com a população, relação de transparência quanto às dificuldades e 
avanços do trabalho cotidiano como nos propusemos a realizar. 
Quanto ao período de funcionamento do trabalho, cumprimos a meta 
estabelecida.  
Vale ressaltar que a proposta para haver as condições de sala adequada 
para desenvolvimento do trabalho administrativo e burocrático foram 
cumpridas. Assim como foi providenciado o material necessário para a 
execução dos trabalhos cotidianos.  
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Quanto aos Recursos Humanos tivemos uma movimentação de pessoas ao 

longo do ano em função das necessidades dos profissionais e da 

dificuldade de adaptação de alguns com o trabalho a ser desenvolvido. 

Apesar do esforço da Organização Social em realizar mensalmente 

capacitações e processos de formação continuados, ainda assim as 

equipes passaram por mudanças, o que em nossa avaliação foram pontos 

dificultadores para a realização integral do trabalho. Apesar de termos 

buscado um perfil de equipe em alinhamento com a NOB-RH/SUAS. 

Vale aqui reportar que o perfil de profissionais para atuação nas áreas afeta ao 

universo da abordagem social, tal como descrito no termo de parceria/ 

convênio, é um perfil abrangente e de pessoas capacitadas. É notório que 

não é qualquer profissional que está habilitado, capacitado e 

internamente forte e proativo para atuar com as dores e a dificuldade 

estrutural dessa população. Espera-se de cada profissional que possua 

capacidade de realizar a proteção social proativa; preferencialmente com 

conhecimento do território, com capacidade de informação, 

comunicação e defesa de direitos, com capacidade de escuta, bem como 

de realizar orientação e encaminhamentos sobre e para a rede de 

serviços. Profissionais com capacidade de elaboração de relatórios e a 

coordenação em condições de avaliar os mesmos conjuntamente antes 

dos encaminhamentos aos diversos parceiros institucionais. Enfim, foram 

realizadas reuniões com a equipe de trabalho para esclarecimentos na 

Organização Social sobre as diretrizes de trabalho conjunto entre a 

Secretaria de Assistência Social e demais serviços da Prefeitura de São 

Vicente e outras organizações da cidade. Esclarecemos sobre a 

necessidade de leitura e apropriação da Tipificação dos Serviços 

Socioassistenciais, bem como das demais legislações vigentes sobre o 

público atendido. As formações e capacitações também foram em torno 

dessas questões além das elencadas em relatórios mensais de avaliação 

dos trabalhos.  
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Foram elaborados procedimentos por escrito e entregues aos 

profissionais, bem como houveram encontros para ajuste e leituras 

coletivas dos instrumentos. Outra meta cumprida foi a de realizar 

reuniões com profissionais da Prefeitura de São Vicente por meio da 

Secretaria de Assistência Social a fim de socializar os documentos com os 

procedimentos e para ajustes necessários.  

Foram realizadas reuniões quinzenais de equipe. Também aconteceram 

reuniões entre os técnicos da abordagem, em conjunto com a 

coordenação do serviço, com profissionais dos CRAS, CREAS, Centro POP, 

Acolhimento Institucional, serviços de saúde com foco no atendimento 

aos usuários de droga, saúde da família, UPA, representantes dos serviços 

emergenciais, consultório de rua para usuários de drogas sempre que 

necessário.  

Nesse primeiro ano de trabalho não foram elaborados folders em 

conjunto com a comunicação da Prefeitura Municipal de São Vicente e a 

Secretaria de Assistência para divulgar à população de maneira geral 

sobre os serviços existentes e quais as modalidades de atendimento que 

o município possui. Em reuniões de avaliação foi estabelecido que o 

diálogo individualizado como já dito anteriormente, seja com 

comerciantes ou prestadores de serviço foi a estratégia proposta em 

conjunto para após avaliação do primeiro ano de trabalho, partirmos em 

conjunto para ações mais abrangentes, tais como os documentos de 

comunicação. Nele será importante constar telefones do disque denúncia 

ou atendimento para que a população saiba a quem acionar em caso de 

necessidade. Toda a elaboração do processo de comunicação será 

realizada em 2020. Realização de campanha junto à população para 

divulgação dos serviços existentes para atendimento ao público em 

situação de rua e de risco pessoal e social. A campanha deve abranger 

rádio, bus door, cartazes e abordagem por meio de panfletagem.   

Por fim foram realizados os mapeamentos cotidianos aos locais da cidade 

onde existe incidência de pessoas dormindo ou ficando pelas ruas, em 
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situação de trabalho infantil, exploração, uso de drogas e quaisquer 

outras questões já anteriormente citadas. Esse mapeamento é 

monitorado e a cada mês foi feita uma análise crítica acerca de avanços 

e retrocessos, entraves e facilidades encontradas no desmantelamento 

dos focos de incidência dos problemas apresentados. Os relatórios de 

avaliação foram entregues à SEAS mensalmente.   

Quanto a participação de oficinas, encontros, passeios ou outros eventos 

com o público atendido após chegada ao CREAS e/ou Centro Pop com o 

intuito de fortalecer os vínculos e como forma de prevenção para casos 

de recaídas e retomada da vivência nas ruas, podemos dizer que 

cumprimos integralmente o proposto.  

A avaliação sistematizada de todo o desenvolvimento do projeto de 

acordo com os indicadores de avaliação foi realizada mensalmente, no 

semestre e ao final do ano como foi proposto.  

O item 17 do projeto foi contemplado integralmente, sendo que o item 

18 do mesmo já está devidamente justificado no corpo da presente 

avaliação.  

Quanto aos dados orçamentários o presente convênio está devidamente 

em dia com a parte financeira prestando contas mensalmente ao órgão 

municipal pertinente. 
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1 - NOME DO PROJETO:   

“SER DIFERENTE É NORMAL” 

 

2 - PÚBLICO ALVO:  

Indivíduos jovens, adultos e idosos com deficiência e suas famílias. O público 

alvo é composto “por pessoas que possuem algum grau de dependência, 

que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, tais 

como: exploração da imagem, isolamento, confinamento, atitudes 

discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 

adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, 

desvalorização da potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras 

que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da 

autonomia”.  

2.1 Quantidade: Estimativa de cobertura Populacional/ População(s) 
Beneficiadas(s).  

30 atendidos ao dia. Cabe aqui a ressalva de que é isso que propõe o edital, 

porém é necessário ressaltar que, ao longo do mês a demanda não se 

modifica, salvo situações bem específicas. Em contrário os casos 

permanecem os mesmos por dia e por mês. 

 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
01 ANO. 

 

4 - O Centro Dia é unidade de serviço prevista pelo Sistema Único de Assistência 

Social - SUAS. Embora seja uma modalidade de serviço relativamente 

nova, a questão que envolve a pessoa com deficiência e sua necessidade 
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de inclusão é parte de um processo histórico que tem sua evolução 

ocorrendo por meio de muitas discussões, diálogos e conscientizações.  

Ainda assim é urgente e tardio que se produzam serviços dessa natureza, uma 

vez que as pessoas com deficiência e seus familiares clamam por atenção. 

Essa vai além das legislações anteriores que ofereciam recursos 

financeiros, apoio genérico e que tinham envolvimento frágil com 

referência àqueles que cuidam das pessoas com deficiência.  

O trabalho visa oferecer atenção integral às pessoas com deficiência e suas 

famílias uma vez que, as situações que envolvem a inclusão das pessoas 

com deficiência ainda são questões que produzem muito stress por parte 

não somente dos deficientes, mas talvez principalmente de seus 

cuidadores e familiares.  

É comum ouvir de pessoas cuidadoras sobre seu cansaço e impotência diante 

de situações que, embora relativamente simples para o universo dos que 

não possuem deficiência, para as pessoas com necessidades 

diferenciadas passa a ser uma situação complexa.  

O Centro Dia oferece apoio às famílias no sentido de torná-las mais potentes 

frente o atendimento prolongado decorrente dos cuidados que as 

pessoas com deficiência sem autonomia demandam. Quanto às pessoas 

com deficiência, é importante que o Centro Dia ofereça facilitadores para 

que essas possam reduzir gradativamente sua dependência, sempre 

respeitando a condição de autonomia que as situações de deficiência 

possam produzir.  

O Brasil ao criar o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, ressaltou o 

compromisso do país com a Convenção da Organização das Nações 

Unidas - ONU sobre os direitos e garantias dessa demanda. Nesse sentido 

São Vicente desenvolvendo um trabalho dessa natureza, corrobora o 

alinhamento que é necessário haver com as legislações que preveem um 

olhar minucioso e atento para as pessoas com deficiência e seus 

familiares.  

 

O projeto de Centro Dia para Pessoas com Deficiência teve por finalidade em 

2019, melhorar a qualidade de vida das pessoas participantes. No corpo 
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da proposta a autonomia e inclusão social nortearam o desenvolvimento 

do projeto.  

As pessoas atendidas acessaram um universo maior de relacionamentos, 

reconhecendo no convívio entre pares a possibilidade de buscar apoio e 

acolhimento. A questão que envolve qualquer deficiência no Brasil passa 

por fatores cruciais. As cidades não são preparadas para atender as 

pessoas com necessidades diferenciadas. As famílias não sabem como 

lidar com alguém que não possui autonomia para realizar as tarefas 

consideradas mais simples por quem não possui deficiência. Assim, a 

partir do reconhecimento das mesmas situações, dificuldades e 

possibilidades de avanço trabalhamos para que os cuidadores e familiares 

pudessem reduzir seus estressores e assim oferecer maior qualidade de 

vida a si e àqueles aos quais oferecem seu apoio e atendimento integral.  

O projeto tentou oferecer instrumentos às famílias e obviamente a cada um dos 

indivíduos para que tenham uma vida social saudável, um convívio 

harmônico e o reconhecimento das diferenças a fim de que não haja 

violações de direitos ou que possíveis violações sejam minimizadas.  

É preciso reconhecer que a violação de direitos daqueles que integram o 

universo da pessoa com deficiência sem autonomia mínima é mais 

comum do que se possa imaginar. Muitas vezes a ausência de cuidados 

com os cuidadores é um fator importante. Apostar na possibilidade de 

reduzir os dificultadores emocionais e físicos foi um diferencial 

importante. 

Dentre os objetivos existentes para o ano de 2019, alguns foram alcançados de 

maneira adequada no decorrer do desenvolvimento dos trabalhos. O 

reconhecimento individual de cada um dos atendidos e seu potencial e o 

de sua família e/ou do cuidador, foi um ponto alto da realização do 

trabalho. Poder ter a liberdade de atuar com cada indivíduo e /ou família 

dos casos encaminhados foi um ganho excepcional. Esse trabalho é 

realizado por pessoas que de fato estão identificadas com a questão que 

envolve os deficientes. Esse tema, ao mesmo tempo que produz muito 

receio a quem não conhece a questão, provoca muita empatia aos 

envolvidos diretamente com o trabalho. Isso ocorreu de maneira muito 

satisfatória no cotidiano.  
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Possibilitar por meio do trabalho diário desenvolvido no CENTRO DIA a redução 

da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados diários 

prolongados. Esse veio a ser um dos objetivos específicos perseguidos 

pela equipe de trabalho. Os diálogos cotidianos e a aposta em 

relacionamentos cotidianos entre os atendidos foi um dos principais 

diferenciais. O afeto entre os atendidos foi um dos pontos altos do 

trabalho.  

Assim a ampliação da rede de relacionamento entre os atendidos se deu de 

maneira compartilhada, nas relações cotidianas, por meio dos passeios 

realizados, da preocupação em estar sempre junto com os serviços de 

educação que o município mante.  

A facilitação para a integração entre as pessoas atendidas a partir da relação 

cotidiana no ambiente institucional da Casa Dia ou Centro Dia é parte do 

trabalho que ocorreu. Falar da pessoa com deficiência e metodologias 

mirabolantes ou complexas não é algo ao que nos propusemos. A ideia 

de trabalhar caso a caso avaliando potencialidades e possibilidades foi o 

que de mais exitoso é possível destacar.  

A autonomia para pessoas que convivem nos centros dia, passa por questões 

que deixariam as pessoas ditas normais, perplexas. A simples 

possibilidade de limpar a boca sozinho, muitas vezes é algo a ser 

comemorado de maneira exaustiva. A diferença entre um e nenhum 

movimento é algo para o mundo dos normais, impossível às vezes, porém 

é com essa perspectiva que nossos profissionais atuaram de maneira 

exemplar.  

Do ponto de vista da política de assistência e desenvolvimento social, foram 

viabilizados os acessos a benefícios, programas de transferência de 

renda, serviços de políticas públicas setoriais. As atividades culturais e de 

lazer foram incentivadas pelos profissionais para os cuidadores e 

dependentes. Ainda do ponto de vista do trabalho técnico e operacional, 

foram identificadas demandas pessoais e de atendimento de políticas 

setoriais públicas. 

Os atendimentos foram realizados de maneira personalizada como proposto, 

com vistas a reduzir a exclusão social tanto do dependente quanto do 

cuidador, bem como a sobrecarga decorrente da situação de 
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dependência/prestação de cuidados prolongado. Esse objetivo também 

foi cumprido de maneira integral.  

Não foram realizados acolhimentos institucionais nem aconteceu a segregação 

dos atendidos, o que veio a ser também mais um ponto de destaque no 

cumprimento das metas.  

A forma de acesso aos serviços foi por meio das avaliações técnicas de 

necessidade por meio da política de atendimento da assistência social.  

As rodas de conversa e os processos de formação e capacitação cotidianos 

ajudaram muito no repertório técnico e operacional dos trabalhos. O 

constante trabalho sobre a empatia, a ética profissional e a moral 

estimularam os profissionais a superar suas dificuldades internas, bem 

como seu desejo em conseguir colaborar com os atendidos. Talvez a isso 

se deva o alcance de todas as metas estabelecidas para esse trabalho. A 

superação dos profissionais usando como universo de apoio a própria 

superação dos atendidos, fez do trabalho do Centro Dia uma inspiração a 

todos os profissionais da ABRASCE.  

Quanto as formas de acesso foram respeitadas os encaminhamentos da equipe 

do serviço ou por solicitação específica do CREAS por meio de outros 

serviços da assistência ou de outras secretarias municipais. As inserções 

sempre antecederam avaliação do serviço de média complexidade CREAS 

havendo avaliação conjunta dos profissionais do Centro Dia para 

conhecimento da situação e para viabilidade de estratégias para inserção 

dos casos sem alteração do universo cotidiano do trabalho.  

O período de funcionamento também foi respeitado dentro do que ficou 

estipulado pela proposta de trabalho.  

 Pode-se dizer que os objetivos foram alcançados havendo espaço, pessoal e 

materiais necessários para a boa execução dos trabalhos.  

Foram realizadas reuniões quinzenais com a equipe de trabalho para 

esclarecimentos, bem como forma de cuidar dos profissionais que 

estiveram e estão expostos a estressores significativos. Nesse sentido os 

processos de capacitação e formação continuados ao longo do ano de 

2019 foram imprescindíveis para manter o conforto emocional e físico 

dos trabalhadores. As reuniões também visaram oferecer as melhores 

diretrizes de trabalho conjunto entre a Secretaria de Assistência Social e 

demais serviços da Prefeitura de São Vicente e outras organizações da 



 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/SEAS 
 

CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS NA REDE SOCIASSISTENCIAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE DE ABORDAGEM SOCIAL, CENTRO DIA PARA PESSOAS COM DEFICICIÊNCIA E DA PROTEÇÃO 

SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE: DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS, DE ACORDO COM O DETALHAMENTO E AS 

ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO Anexo I. 
 

17 
ABRASCE - Associação Brasileira de Apoio a Saúde, a Cultura e a Educação - CNPJ: 09.428.862/0001-94 

Rua Frei Caneca º 1.407 - Andar 1, sala 109 

 - Telefone (11) 3288-8650 - Consolação - CEP 01.307-003 - São Paulo/SP 

 

cidade. Foram realizados esclarecimentos sobre a necessidade de leitura 

e apropriação da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, bem como 

das demais legislações vigentes sobre o público atendido.  

Os procedimentos por escrito foram de acesso aos profissionais indo ao 

encontro do que está determinado pelas legislações vigentes.  

Foram proporcionadas reuniões no mínimo mensais entre os profissionais do 

Centro Dia, em conjunto com a coordenação do serviço, com profissionais 

dos CRAS, CREAS, saúde com foco no atendimento às pessoas com 

deficiência e demais questões afetas aos familiares a partir das avaliações 

de casos, saúde da família, representantes dos serviços emergenciais, 

com profissionais da educação, da secretaria de cultura, habitação, 

CMAS, CMDCA.  

Após as vivências diárias os operadores e/ou técnicos relataram e 
registraram no prontuário de cada um dos atendidos como foi a 
passagem pelo Centro Dia de cada um. Esses prontuários são arquivados 
e guardados no equipamento. Semanalmente as cópias solicitadas são 
encaminhadas ao CREAS.  
Houve participação nas oficinas oferecidas pelo município, assim como 
participação em encontros, passeios e outros eventos com o público 
atendido. A ideia foi de fortalecer os vínculos entre os atendidos e os 
indivíduos e seus familiares e/ou cuidadores.  
Também a meta de realizar a referência e contra referência dos casos 
atendidos junto aos serviços da Administração Municipal por meio dos 
encaminhamentos iniciais oriundos do CREAS foi alcançada e não há 
problemas quanto ao desenvolvimento desse fluxo.   
A equipe vem contribuindo para a elaboração de quaisquer trabalhos 
para a melhoria do atendimento à pessoa com deficiência do município 
de São Vicente. 
Também a meta de capacitação e formação dos profissionais que atuam 
no atendimento dos casos foi cumprida.  A realização de formação 
excedeu as 30 horas sugeridas no plano de trabalho e aconteceram ao 
longo do ano como já descrito anteriormente.  
Foi elaborado mensalmente relatório para apresentação à Secretaria de 
Assistência Social dos dados relativos ao trabalho mensal. Sempre com 
uma via digital em PDF e uma cópia física do mesmo teor do documento 
em PDF.  
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Por fim foi realizada a avaliação sistematizada de todo o desenvolvimento do 

projeto de acordo com os indicadores de avaliação. 

Foi cumprido integralmente o item 17 da proposta de trabalho.  

A proposta de comunicação do projeto está avaliada para desenvolvimento em 

2020.  

Quanto as questões orçamentárias, as mesmas são mensalmente 

encaminhadas à secretaria pertinente e devidamente aprovadas.  
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1 - NOME DO PROJETO:   

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

“VIVENDO COM AMOR A PAZ” 

 

2 - PÚBLICO ALVO:  

Crianças e adolescentes com faixa etária de 0 a 18 anos incompletos (17 
anos, 11 meses e 29 dias), de ambos os sexos, inclusive crianças e 
adolescentes com deficiência, todas sob medida de proteção (artigo 98 
do Estatuto da Criança e do Adolescente) em situação de risco pessoal e 
social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.  
Se houver grupos de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco 
- irmãos, primos, devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento 
será feito até que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou 
extensa) ou colocação em família substituta. 
Toda criança e ou adolescente que esteja em situação de risco à sua 
integridade física e/ou psíquica necessitam da aplicação da medida 
protetiva que leva ao acolhimento institucional até que seja possível a 
reversão da situação de violação de direitos.  
5.1 Quantidade: Estimativa de cobertura Populacional/ População(s) 
Beneficiadas(s).  
20 atendidos no acolhimento institucional.  
Cabe aqui a ressalva de que, ao longo do mês a demanda não se modifica, 
salvo em situações bem específicas. Em contrário os casos permanecem 
os mesmos por dia e por mês.  

 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
1 ANO. 
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4 - O Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes é uma unidade de 

serviço prevista pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS.  

O serviço de acolhimento institucional é necessário para atender casos de 

crianças e adolescentes que encontram-se em situação de violação de 

direitos ou violência e que necessitam de proteção integral, conforme 

prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, lei 8.069/90.  

De acordo com a Constituição Federal Brasileira, artigo 227, “É dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 

ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

    § 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades 

não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos 

seguintes preceitos: 

        I - Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde 

na assistência materno-infantil; 

        II -  Criação de programas de prevenção e atendimento especializado 

para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem 

como de integração social do adolescente e do jovem portador de 

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a 

facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de 

obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. 

Quando o artigo 227 é veemente em afirmar os papéis da família, sociedade e 

estado no que se refere ao atendimento de crianças e adolescentes e, 

portanto, olhar integral a esses, o Acolhimento Institucional ao mesmo 

tempo que, deve ser medida de proteção, deve também contar com a 
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necessidade premente do olhar técnico sobre a brevidade e a 

excepcionalidade de tal medida. 

É, portanto, fundamental que os trabalhadores da Alta Complexidade tenham 

sobre os atendidos, um olhar minucioso, caso a caso e em parceria com 

outros serviços e setores a fim de que a vida dos atendidos possua 

significado e pertencimento. O ambiente institucional, embora protetivo 

é muito prejudicial quando tratado como uma “casa” onde crianças e 

adolescentes permanecem por longos períodos. 

O Brasil, infelizmente é um país que ainda necessita proteger integralmente 

muitas crianças de seus próprios pais e/ou responsáveis. Nesse sentido, 

o município de São Vicente pretende atender as necessidades da infância 

e juventude que necessitem contar com a proteção do Estado. 

 

O projeto de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes atuou 

como um serviço de proteção integral aos sujeitos nessa condição, que 

tiveram seus direitos violados em função de negligência, maus tratos 

físicos, emocionais, abuso e exploração ou quaisquer outras formas de 

violência e violação de direitos prevista na Lei 8.069/90 - Estatuto da 

Criança e do Adolescente - ECA.  

“Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem 
ameaçados ou violados: 
I - Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta.” 

 

O serviço foi desenvolvido para ficar o mais próximo possível de uma “casa”. A 

ideia foi tentar garantir um mínimo de privacidade. Foi estabelecido pela 

ABRASCE em parceria institucional com a Prefeitura de São Vicente o que 

está preconizado pela legislação: “respeito aos costumes, às tradições e 

à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, 

gênero e orientação sexual. O atendimento prestado deve ser 

personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e 
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comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local”.   

Esse modelo institucional não tem muito a se diferenciar para atender o que 

está previsto na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais que regulam a 

formatação dos serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.  

É imprescindível atuar como fizemos, em consonância com a legislação, 

respeitando a condição peculiar dos sujeitos em processo de 

aprendizado, construção de sua personalidade e sua formação integral.  

Seguimos as descrições e o andamento já existente na unidade. Os profissionais 

trabalharam na medida do possível em turnos fixos diários, a fim de 

garantir estabilidade das tarefas de rotina diárias, referência e 

previsibilidade no contato com as crianças e adolescentes. 

 Contamos com as questões de acolhimento imediato e emergencial, mantendo 

os profissionais preparados para receber as crianças/adolescentes, em 

qualquer horário do dia ou da noite, a fim de garantir a vida e a condição 

de vida minimamente saudável. Após, foi realizado diagnóstico detalhado 

de cada situação para os encaminhamentos necessários. 

Os dados orçamentários e relativos aos recursos humanos foram seguidos 

conforme estabeleceu-se a parceria institucional, convênio. Foi prestado 

contas mensalmente acerca dos custos efetivos com o projeto às 

secretarias pertinentes.  

Foram cumpridos integralmente os objetivos específicos propostos no plano de 

trabalho, assim como houve efetiva supervisão profissional de 

trabalhadores da Prefeitura Municipal, bem como da ABRASCE para 

avaliação e ajustes cotidianos das situações dada a característica da 

demanda.  

A exceção do item 9.1.8 que visava respeitar a brevidade e a excepcionalidade 

da medida de proteção de Acolhimento Institucional; empreendendo-se 

todos os esforços no sentido de manter o convívio familiar sempre que 

possível. Nesse item não conseguimos atender integralmente o proposto 

visto que a questão da brevidade e da excepcionalidade da 

institucionalização, por vezes esbarra em situações adversas, 

normalmente relacionadas as condições dos núcleos familiares e das 

determinações judiciais.  
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Quanto as condições de acesso, pudemos cumprir o proposto, apesar das 

inúmeras situações de equívocos oriundos normalmente dos Conselhos 

Tutelares. Ainda assim conseguimos cumprir os objetivos propostos em 

consonância com o que ficou estabelecido pelo plano de trabalho em seu 

item 10.  

Quanto ao período de funcionamento, o mesmo é 24 horas conforme 

preconizam as legislações vigentes. Cumprimos integralmente o 

proposto.  

Já no que se refere as instalações físicas podemos informar que o plano de 

trabalho foi cumprido em consonância com o que está estabelecido.  

Quanto a ambientação mínima, trabalhamos de acordo com os parâmetros 

propostos pelo município de São Vicente, atuando em relação 

institucional estreita.  

Os materiais de consumo foram providenciados de acordo com as necessidades. 

Quanto ao processo de articulação com serviços e órgãos da cidade, 
recebemos, sempre que solicitado, a visita de pessoas da comunidade e 
de outros serviços. Isso ajudou a abrir as portas da demanda para o 
convívio social, assim como favoreceu a integração das crianças e 
adolescentes nos ambientes de outros serviços e espaços da 
comunidade. Porém ainda é aquém das necessidades de convivência 
comunitária dos atendidos pelo serviço.  
Os casos tem seus prontuários individuais conforme normativas vigentes.   

Os relatos acerca do andamento dos casos ficam à disposição dos profissionais 

no acolhimento institucional, bem como no CREAS com cópias digitais.  

No que se refere aos profissionais os mesmos foram capacitados e passaram 

por formação continuada conforme demonstram os relatórios mensais 

dos serviços, bem como descreve o próprio relato do formador 

capacitador/facilitador, encaminhado mensalmente aos serviços 

pertinentes da Secretaria de Assistência Social e CMAS.  

Já no que diz respeito a equipe de trabalho, avaliamos que realizamos um bom 

trabalho, tendo realizado ações mensais que favorecessem a 

permanência da saúde emocional e mental dos profissionais, 

possibilitando aos mesmos, além da formação, passeios, encontros e 

realizam dos trabalhos de maneira lúdica, acompanhando os atendidos a 

espaços que fossem redutores do stress não somente dos acolhidos como 
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consequentemente dos profissionais. Durante o ano de 2020 

pretendemos seguir essa diretriz.  

Os profissionais foram trabalhados no sentido de que aceitem e 
valorizem a diversidade, a peculiaridade de cada situação e pessoa. As 
ações dos profissionais foram evidenciadas nas formações para primar 
por possibilitar a ampliação da rede de serviços e pessoas com os quais a 
criança e/ou adolescente podem conviver e compartilhar cultura, troca 
de vivências e experiências.  

Em alinhamento com a NOB-RH/SUAS trabalhamos com os profissionais sua 

identificação com a demanda atendida, a fim de propiciarem acolhida, 

escuta, comunicação e defesa de direitos.  

Foram realizadas, como dito anteriormente, reuniões no mínimo mensais com 

as equipes de trabalho. A perspectiva dessas reuniões era de estarmos 

próximos aos profissionais de diversas secretarias e organizações, bem 

como de articular com a rede de serviços um maior e melhor 

conhecimento e estreitamento dos laços profissionais e afetivos dentro 

do universo do trabalho. A perspectiva foi de melhorar ainda mais o 

atendimento às crianças e adolescentes institucionalizados. Foram 

necessários esclarecimentos sobre a importância da leitura e apropriação 

da Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, bem como das demais 

legislações vigentes sobre o público atendido. Apresentamos aos 

profissionais das demais políticas setoriais afetas ao atendimento dos 

casos, os instrumentais utilizados pela Secretaria de Assistência Social de 

São Vicente para a realização dos trabalhos.  

Os procedimentos cotidianos fazem parte do universo do atendimento dos 

profissionais e o livro de ocorrências é o instrumental de utilização 

conjunta.  

São realizadas reuniões quinzenais de equipe ao longo da vigência do contrato.  

Oferecemos aos atendidos e suas famílias sempre que necessário, a 

possibilidade de acesso aos serviços e recursos ou benefícios existentes. 

Nos casos de saída dos casos do acolhimento realizamos a contra 
referência dos casos atendidos junto aos serviços da Administração 
Municipal por meio dos encaminhamentos ao CREAS, bem como 
eventualmente a qualquer outro serviço quando assim se configurou. 
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Houve participação constante em oficinas, encontros, passeios ou quaisquer 

outros eventos com o intuito de fortalecer os vínculos entre os acolhidos 

e seus familiares e/ou responsáveis. 

O cronograma de execução da proposta foi cumprido adequadamente.  

Os indicadores de avaliação foram regularmente preenchidos e foram 

encaminhados dados e relatos à Secretaria de Assistência Social 

mensalmente como descrito no plano de trabalho.  

O item 17 foi cumprido integralmente. Quanto ao item 18, o mesmo será 

executado em 2020.  

Os dados orçamentários conforme já descrito foram encaminhados às 

secretarias e serviços pertinentes e devidamente aprovados 

mensalmente. O plano de aplicação financeira também foi devidamente 

aplicado havendo a devida prestação de contas.  
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1 - NOME DO PROJETO:   

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS. 
“COMEÇAR DE NOVO” 

 

2 - PÚBLICO ALVO:  

Famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. 

Famílias e/ou indivíduos cujas relações familiares ou afetivas causaram 

danos a sua vivência cotidiana, tendo levando-os a utilizar as ruas como 

espaço de moradia, ou que estejam na iminência de que isso ocorra. 

2.1 Quantidade: Estimativa de cobertura Populacional/ População(s) 
Beneficiadas(s).  
De acordo com as normativas técnicas, (2) duas unidades de serviço.  

Cada equipamento deve atender um número máximo de 50 indivíduos ao dia. 

 

3. PERÍODO DE EXECUÇÃO:  
01 ANO. 

 

Contextualização: 

O Acolhimento Institucional de adultos e famílias é uma unidade de serviço 

prevista pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS.  

O serviço de acolhimento institucional é necessário para atender casos de 

indivíduos ou famílias que se encontram em situação de violação de 

direitos ou violência e que necessitam de proteção. 

Foi fundamental que os trabalhadores da Alta Complexidade tivessem sobre os 

atendidos, um olhar minucioso, caso a caso e em parceria com outros 

serviços. Isso auxiliou para que a vida dos atendidos tenha tido efetivas 

mudanças de significado e pertencimento.  

O ambiente institucional, embora ofereça proteção, é muito prejudicial quando 

tratado como uma “casa” onde os indivíduos e famílias permanecem por 

longos períodos. 

As grandes mudanças relativas à vida política e econômica do país, assim 
como as grandes concentrações populacionais, acabaram por deflagrar 
um fenômeno estressante, incômodo e que revela de maneira muito rude 
as diferenças marcadas pela má distribuição de renda, pela recessão e 
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por outros fatores relacionados às questões não palpáveis dos seres 
humanos. O numeroso universo das pessoas com vínculos afetivos e 
familiares rompidos, as desilusões, as desigualdades já citadas, entre 
outros fatores, acabam por demonstrar por meio do universo da rua e da 
ruptura social, o tamanho dos problemas a serem enfrentados. Quando 
se chama “problema” a situação individual, particular de cada um ou das 
famílias, é de se entender que o conjunto de necessidades acaba por ser 
tão amplo que é necessário para muitos começar de novo. Nesse sentido 
o serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade fez-se 
necessário como um instrumento para alicerçar os novos projetos de vida 
de cada um ou para realinhar os projetos existentes ou que estivessem 
temporariamente paralisados ou deixados de lado.  
Vários fatores podem ser preponderantes para essa ruptura social. Desde 
situações de violência e violação de direitos até o uso abusivo de drogas 
lícitas e ilícitas que acabam por detonar um conjunto de necessidades e 
faltas que montam um cenário desfavorável para o exercício pleno da 
cidadania, tanto no que se refere a direitos quanto aos deveres inerentes 
a qualquer cidadão. 

 

A modalidade de serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para 

Adultos e Famílias, é um acolhimento provisório que segundo a 

Tipificação dos Serviços Socioassistenciais precisa ter “estrutura para 

acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo 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 sem 

condições de auto sustento. 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”. Nesse sentido o trabalho foi executado a contento.  

O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas 

(sem ameaça de morte) foi desenvolvido quando necessário em parceria 

em local específico.  

A proposta da ABRASCE optou por desenvolver o serviço do tipo dois contido 

na Tipificação dos Serviços Socioassistenciais: “2. Atendimento em 

unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato 

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

diagnóstico detalhado de cada situação para os encaminhamentos 

necessários.” 

A Casa de Passagem é uma unidade para acolher as pessoas e/ou famílias de 

maneira imediata e emergencial. Esse espaço deve atender pessoas de 

ambos os sexos. “Trabalhará na perspectiva de atender a demanda 

específica, verificar a situação apresentada e assim realizar os devidos 

encaminhamentos. Deverá conter equipe especializada para atender e 

receber usuários a qualquer horário do dia ou da noite e realizar estudo 

de caso para encaminhamentos necessários. Deve-se considerar que o 

sujeito/família está de passagem, em trânsito.” 

Embora a Casa de Passagem seja diferente do abrigo institucional, e 

fundamentalmente uma das diferenças é que na casa de passagem é 

preciso que os sujeitos não permaneçam por longos períodos em 

acolhimento institucional, o atendimento prestado deve ser 

personalizado, voltado a promoção dos sujeitos, e/ou em pequenos 

grupos para favorecer o retorno ao convívio familiar e comunitário, bem 

como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 

comunidade local. Nesse sentido conseguimos realizar o trabalho ao qual 

nos propusemos.  

As regras de gestão e de convivência construídas sempre que possível, de forma 

participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, 

conforme perfis foi um grande desafio. Não conseguimos avanços 

significativos no que se refere ao processo participativo do público alvo. 

 Ainda assim, por ser um serviço de casa de passagem devem haver regras 

objetivas e definidas para que haja um mínimo de princípios para a 

convivência harmônica de pessoas com perfis tão diversos. Assim, 

conseguimos realizar algumas assembleias e momentos de encontros não 

muito bem aproveitados pelos atendidos que precisaram ser dirigidos aos 

objetivos propostos nos encontros. A necessidade reivindicatória do 

público é enorme dada as suas inúmeras faltas.  

Quanto a acessibilidade aos casos de mobilidade reduzida, cumprimos as metas. 

No que se refere aos dados orçamentários também conseguimos estar dentro 

dos objetivos e metas propostos.  
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No que diz respeito aos objetivos específicos para esse trabalho, a ABRASCE 

conseguiu alcançar todos os objetivos. Ainda que o público alvo tenha 

uma ruptura social, é importante ressaltar que muitos conseguem 

retomar seu processo de vida tendo como principal desafio para a 

superação de seus problemas, lidar com seus vícios em álcool e outras 

substâncias psicoativas.  

Quanto as condições de acesso dos atendidos ao serviço de acolhimento, é 

importante frisar que muitos vieram em situação de completa 

precariedade. Para o ano de 2020 estamos reavaliando como atender a 

casos que podem oferecer risco a saúde dos demais atendidos dadas suas 

situações de saúde precária. Por outro lado, a saúde também não pode 

receber as pessoas em condições de higiene aquém do mínimo aceitável 

para que não coloquem em risco os pacientes atendidos pela saúde, já 

com várias doenças e as vezes comorbidades que podem se agravar. Eis 

aí um dilema ético com o qual tivemos que conviver no ano de 2019. Cuja 

solução precisa ser trabalhada imediatamente para o ano de 2020.  

A sujeira física e de entorno, pertences, roupas, até alimentos com os quais as 

pessoas que estão nas ruas convivem é algo que precisa ser pensado não 

somente para São Vicente mas de maneira generalizada visto ser um 

problema de saúde emocional, ou da falta da mesma. É comum diante de 

moradores de rua, que os mesmos acumulem lixos e sujeira como forma 

de apresentar essas coisas como sendo seus pertences. Isso agrava o 

problema do acolhimento imediato de casos que tem dificuldade de se 

desfazer de seus materiais que se encontram muitas vezes apodrecidos 

quando perecíveis. Isso é muito comum.  

O período de funcionamento foi respeitado a contento, tendo sido cumprido 

conforme determinavam os documentos pactuados.  

Quanto a infraestrutura das casas podemos dizer que cumprimos o que foi 

acordado.  

Os materiais de consumo foram providenciados de acordo com o que foi 

proposto. 

No que se refere aos recursos humanos, conforme já dissemos anteriormente, 

as equipes foram capacitadas ao longo de todo o ano de 2019, tendo sido 

realizados vários encontros em momentos diferentes onde foi possível 

abordar questões fundamentais para o desenvolvimento adequado dos 
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trabalhos, mantendo os trabalhadores em pleno gozo de sua saúde 

mental, emocional e física.  

A equipe específica para esse trabalho mostrou-se habilitada para a 
prestação de serviços especializados a adultos e famílias em situação de 
acolhimento institucional. A ação da equipe foi pautada no 
reconhecimento do potencial de cada atendido e sua família.  
Foi importante a valorização da diversidade, o respeito a peculiaridade 
de cada situação e pessoa. As ações dos profissionais primaram por 
possibilitar a ampliação da rede de serviços e pessoas com as quais 
adultos e/ou famílias puderam conviver e compartilhar cultura, troca de 
vivências e experiências.  
Em alinhamento com a NOB-RH/SUAS os profissionais tinham 
identificação com a demanda atendida, proporcionaram acolhimento, 
escuta, tinham boa capacidade de comunicação e defesa de direitos.  Os 
profissionais tinham clareza da necessidade de articulação com outros 
serviços de políticas públicas setoriais, com a rede de serviços 
socioassistenciais, articulação interinstitucional com o Sistema de 
Garantia de Direitos. A troca de informações claras com todos os 
atendidos e com os demais serviços de rede também foi um ponto a ser 
destacado.  
As reuniões de rede aconteceram pelo menos mensalmente, assim como 
as reuniões com a coordenação e com os demais parceiros institucionais 
responsáveis pelo processo de êxito do atendimento realizado.  
É evidente que nem todos os casos encaminhados permaneceram em 
atendimento e “deram certo” do ponto de vista do que se deseja como 
sucesso. A saber: que o sujeito retome seu processo de vida plenamente 
inserido no contexto social. Mas ainda os casos que voltaram ao universo 
das ruas, conseguiram, enquanto passaram pelo acolhimento, manter 
uma vida digna e capaz de lhes possibilitar a reinserção, sendo facultado 
a todos nós que façamos nossas escolhas.   
Quanto a execução das metas, as mesmas foram alcançadas de acordo 
com o que foi programado.  
Os instrumentais de avaliação foram encaminhados mensalmente às 
secretarias e serviços pertinentes. 
O item 17 da proposta de trabalho foi cumprido em sua totalidade e além 
do que foi proposto.  
Já o item 18 ficou para cumprimento em 2020.  
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Os dados orçamentários e o plano de aplicação financeira foram 
executados de acordo com o proposto e encaminhado às secretarias 
pertinentes mensalmente e devidamente aprovados.  
Quanto ao dimensionamento de pessoal os projetos tiveram suas metas 
cumpridas, sendo os recursos devidamente utilizados com a justa 
prestação de contas em alinhamento com o proposto e aprovado.  
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