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IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE
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Rua – Centro da Juventude de Santo Amaro

CONTRATO: 005/2014 – 6º Termo Aditivo

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: Junho, Julho e Agosto de 2019
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1. APRESENTAÇÃO

O Programa Vida Nova – Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e Rua, instituído
através do Decreto Estadual nº 30.874 de 10/10/2007 e reformulado pelo Decreto Estadual nº 39.851
de 19/09/2013, vem primando pela promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos sociais das
pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, risco e rua. 

É afirmativo dizer que, essas pessoas, em extrema vulnerabilidade, não se enquadram no atual modelo
econômico para a inserção no mundo do trabalho, visto que a cada ano, exige maior escolarização e
formação profissional. Esse segmento se distancia cada vez mais dessa inclusão, por não possuírem os
requisitos  necessários  exigidos.  A  competição  é  desigual,  ficando  alijadas  do  sistema  capitalista
neoliberal. O desemprego aumenta e diminui as condições de moradia e de uma sobrevivência digna,
contribuindo para o acréscimo do número de pessoas em situação de risco e nas ruas. No bojo de sua
trajetória  o  Programa  Vida  Nova  vem  tentado  minimizar  esse  contexto  societário  excludente  e
estigmatizador,  visto que tem buscado desenvolver um conjunto de estratégias que promovam uma
ação efetiva de pertencimento e protagonismo social destes indivíduos. 

O Programa Vida  Nova  pauta  suas  ações na  promoção  e  na  prevenção dos  agravos sociais  que
incidem  diretamente  no  contexto  de  vida  das  pessoas  em  extrema  vulnerabilidade  e  risco  social,
buscando a inserção ou reinserção no contexto familiar, comunitário e social. Estas ações vêm sendo
ofertadas na Unidade de Atendimento do Programa - Centro da Juventude de Santo Amaro (execução
direta do Governo do Estado).  Na intersetorialidade e transversalidade dos serviços e das políticas
públicas de garantia de direitos para atender as pautas das demandas da população em situação de
risco e de rua; assessoria técnica às equipes de abordagem social  dos municípios pernambucanos
quanto ao fluxo de demandas da população com os direitos violados e atendidos pelos serviços de
Proteção Social  Especial  de  Média  Complexidade,  especialmente  a população  em situação de rua
(CREAS  e  Cetro  Pop).  A  Coordenação  Técnica  do  Programa  Vida  Nova  tem atuado  junto  as
organizações  não  governamentais,  movimentos  sociais  e  articuladores  do  Movimento  Nacional  da
População em Situação de Rua, desenvolvendo atividades e ações de organização sociopolítica das
pessoas com vivência e em vivência de rua do município do Recife, com a instituição do Coletivo Maria
Lúcia  que  vem  se  constituindo  em  espaço  de  diálogos  e  proposições  para  direcionamento  e
encaminhamento das demandas deste público; construção de estratégias de inclusão produtiva através
da  elaboração  de  um  projeto  de  hortas  urbanas;  participação  conjunta  com  as  organizações  não
governamentais na campanha nacional de inclusão da população de rua na contagem censitária de
2020;  elaboração  de  material  informativo  e  educativo  à  sociedade  sobre  a  realidade  de  vida  das
pessoas em situação de rua; acolhimento e acompanhamento das demandas sociais de migrantes e
refugiados venezuelanos.

As  ações  desenvolvidas  pelo  Programa  seguem,  atualmente,  as  diretrizes  do  processo  de
reordenamento  dos  planos  de  regionalização  dos  serviços  de  Proteção  Social  Especial  de  Média
Complexidade, amparado pela Resolução do CNAS Nº 31.2013 e que tem como resultado a migração
das atividades desenvolvidas nas Unidades de Atendimento do Programa -  Centros de Atendimento a
Criança e ao Adolescente – CCA e parte das atividades dos Centros da Juventude para o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV.

2. PÚBLICO

Gestores, técnicos e demais profissionais que atuam em programas, projetos, serviços e benefícios
voltados ao atendimento do seguinte público:
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 Adolescentes,  jovens  e  adultos  que  vivenciam  ou  vivenciaram  violações  de  direitos  por
ocorrência de:

 Violência física, psicológica, negligência e vítimas de conflitos de proximidade; 

 Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 

 Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa em meio aberto
ou medida de proteção; 

 Situação de rua, de desocupação e/ou mendicância; 

 Usuários de substâncias psicoativas; 

 Usuários que estão sob acolhimento institucional (abrigos); 

 Adultos que cumprem penas alternativas ou egressas e liberadas do sistema penitenciário

3. METAS ACOMPANHADAS NO PERÍODO – Junho, Julho e Agosto

Nos meses de junho, julho e agosto do ano em curso foram desenvolvidas ações e atividades no âmbito
da  Proteção  Social  Especial  em  consonância  com  as  metas  previstas  no  plano  de  trabalho  da
Coordenação do Programa Vida Nova – Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e
Rua, conforme descrição que se segue.

Meta 01: Apoio à gestão e acompanhamento técnico dos serviços e do Programa Vida Nova.

Especificação  da  ação:  Apoio  à  gestão,  acompanhamento  e  assessoria  técnica  às  equipes  que
trabalham com a população em situação de rua e risco, nos diversos espaços, conforme legislação
vigente, por meio de ações e atividades de orientação técnica.

META 02: Suporte técnico às ações de abordagem social às equipes sociais municipais.

Especificação da ação: Suporte técnico às ações de abordagem social às equipes sociais municipais
no que concerne aos índices de violações de direitos das pessoas e suas famílias, prioritariamente em
situação de rua, realizada por uma equipe multidisciplinar.

META 03: Promoção da intersetorialidade da Política de Assistência Social com outras políticas
públicas.

Especificação da ação: Promoção da intersetorialidade da Política de Assistência Social com outras
políticas  públicas  que  proporcionem  uma  melhor  qualidade  de  vida  para  os  usuários  atendidos,
principalmente com foco na Proteção Social  Especial  que promovam a prevenção ou minimizem os
agravos sociais, a inserção ou reinserção no convívio familiar, comunitário e social, na rede formal de
ensino, e promoção do acesso a benefícios, programas e serviços socioassistenciais, incluindo nestas a
Política Estadual de Segurança Pública do Pacto pela Vida e os territórios especiais de cidadania do
Governo Presente. 

Atividade 04:  Monitoramento das atividades oferecidas pelos serviços  e pelo Programa Vida
Nova

Especificação da ação: Monitoramento das atividades oferecidas pelos serviços, conforme PNAS, e
pelo Programa Vida Nova em âmbito estadual.

4



Cronologia das atividades e ações

04.06
A técnica social do Programa em formação Técnica - fluxo de atendimento de jovens da FUNASE pelo
PAEFI – Serviço De Atendimento Especializado Família e Indivíduo, ofertado pelo CREAS.

05.06
As técnicas da coordenação do Programa em roda de diálogo – os cuidados em saúde da população
em situação de rua, promovida pela Pastoral Católica do Povo de Rua.

06.06
Equipe da coordenação do Programa em reunião para discussão e formação de grupo de trabalho
destinado  a  organização  e  ao  fortalecimento  sociopolítico  da  população  em  situação  de  rua  –
Movimento Nacional da População de Rua de PE. (Anexo 1 – Ata de reunião)
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06.06
Coordenação  técnica  do  Programa em participação  na  formação  em serviço  para  profissionais  do
Fundo Estadual de Assistência Social. Trocas de experiências e aprendizado acerca da realidade dos
financiamentos  dos  serviços  socioassistenciais  e  dos  instrumentais  técnicos  para  a  prestação  de
contas.

07.06
Equipe do Programa em participação no 1º Fórum sobre trabalho infantil no município de Toritama –
PE.  Discussão e trocas de experiências  acerca da realidade do trabalho infantil  e  suas formas de
combate no município.

08.06
Técnicas  da  coordenação  do  Programa  e  do  Centro  da  Juventude  de  Santo  Amaro  em  reunião
intersetorial  para  discussão  de  projeto  de  tendas  interativas  formativas  e  informativas  sobre  as
temáticas pertinentes a população em situação de rua. 
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12.06
Técnicas da coordenação do Programa em audiência pública sobre a falta de serviços, programas e
projetos para a população em situação de rua. 7ª Promotoria de Justiça e Cidadania da Capital.

25.06
Técnica social do Programa participa de reunião com beneficiários da assistência social e apresenta o
programa acessuas trabalho no município de Paudalho – PE.
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26.06
Coordenação  Técnica  do  Programa  discuti  com  gestores  municipais  na  reunião da  Comissão
Intergestores Bipartite  pautas destinadas as formas de gastos e prestação de contas dos recursos
financeiros destinados ao financiamento dos serviços e benefícios socioassistenciais.

  

27.06
Técnicas sociais do Programa em reunião de lideranças comunitárias, representantes governamentais e
não governamentais sobre o direcionamento de demandas das pessoas em situação de risco e rua da
comunidade de Santo Amaro e bairros adjacentes.

28.06
Ação educativa de sensibilização contra o trabalho infantil com abordagem de um público estimado em
mais de 1.000 usuários na estação central do metrô
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01.07
Técnica  social  do  Programa  e  equipe  técnica  da  proteção  social  básica  ministra  formação  para
profissionais da assistência social do município do Recife sobre benefícios, programas e projetos para
crianças, adolescentes, jovens e adultos em extrema vulnerabilidade e risco social.  

02.07
Técnicas sociais do Programa e profissionais de segurança alimentar e nutricional das esferas estadual
e municipal em grupo de trabalho discuti e elabora projeto de hortas urbanas destinadas a população
em situação de rua, como alternativa de trabalho e sustentabilidade deste grupo populacional. (Anexo 2
– Ata de presença)
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08.07
Técnica  social  do  Programa  e  equipe  técnica  da  proteção  social  básica  ministra  formação  para
profissionais da assistência social do município de Igarassu sobre benefícios, programas e projetos para
crianças, adolescentes, jovens e adultos em extrema vulnerabilidade e risco social

09.07
Profissionais da coordenação do Programa e do Centro da Juventude de Santo Amaro em reunião com
o assessor técnico do Programa Acessuas Trabalho do município do Recife para viabilizar vagas de
qualificação profissional de jovens e adultos em situação de risco e de rua, beneficiários do Programa
Vida Nova.
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10.07
Profissional do Programa em ação de acolhimento de grupo de migrantes e refugiados advindos da
Venezuela. Acolhida, encaminhamento e acompanhamento de demandas sociais destas pessoas em
território brasileiro.

10.07
As  técnicas  da  coordenação  do  Programa  em  roda  de  diálogo  sobre  direitos  e  os  benefícios
socioassistenciais  no  SUAS  para  as  pessoas  em  extrema  vulnerabilidade  social,  promovida  pela
Pastoral Católica do Povo de Rua. (Anexo 3 – Ata de presença)
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13.07
Profissionais da coordenação do Programa, do cadastro único e do sistema socioeducativo em ação de
serviços para a população do município do Cabo de Santo Agostinho. Promoção social e garantia de
direitos.

18.07
Profissionais do Programa e do Centro da Juventude de Santo Amaro em diálogo com profissionais das
entidades e movimentos sociais sobre as temáticas sociais da população em situação de rua, no Fórum
de População em Situação de Rua de PE. (Anexo 4 – Ata de presença)

18.07
Profissionais do Programa, da proteção social especial de média e de alta complexidade participam de
encontro promovido pelo Conselho Regional de Serviço Social e Conselho Federal de Serviço Social do
papel  profissional  na política pública  da assistência  social  e  sua interface com as demais políticas
setoriais.
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22.07
Técnicas do Programa, representantes da Pastoral Católica do Povo de Rua e pessoas em situação de
rua discuti mecanismos de luta e de defesa de direitos e de visibilidade social para as pessoas com e
em vivência de rua.

22.07
Técnicas do Programa, representantes da Pastoral Católica do Povo de Rua e assessor parlamentar do
deputado  estadual  Erick  Lessa  dialoga  sobre  a  realidade  e  os  desafios  dos  poderes  públicos  na
construção e garantia de políticas públicas alcançáveis as pessoas em situação de rua. Construção de
agenda para audiência pública e para elaboração de projetos de lei  que versem sobre qualificação
profissional e empregabilidade para estas pessoas.
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24.07
Profissional da coordenação do Programa ministra palestra para grupo de 30 profissionais do SUAS dos
municípios da Região Metropolitana sobre financiamentos, gastos e prestação de contas de serviços,
programas e projetos da assistência social.

25.07
Profissional do Programa ministra formação para  20 profissionais (educadores sociais, técnicos sociais 
e de gestão social) que irão compor as equipes dos serviços de acolhimento da SDSCJ.
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26.07
Profissional do Programa, gestores estaduais e municipais em vistoria e acompanhamento das ações 
emergenciais aos desabrigados das chuvas dos municípios de Olinda e de Paulista.

29.07
Técnicas do Programa, representantes da Pastoral Católica do Povo de Rua e pessoas em situação de
rua discuti mecanismos de luta e de defesa de direitos e de visibilidade social para as pessoas com e
em vivência de rua. Encontro semanal do coletivo de emponderamento e legitimação do Movimento
Nacional da População em Situação de Rua de PE. (Anexo 5 – Ata de presença)

30.07
Reunião para monitoramento e acompanhamento das ações de assistência social desenvolvidas em
parceria com a ONG Aldeias Infantis, Prefeitura de Igarassu, UNICEF para o povo venezuelano em
migração no estado. 
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30.07
Profissionais  do  Programa,  do  Centro  da  Juventude  de  Santo  Amaro,  representantes  da  Pastoral
Católica do Povo de Rua e pessoas em situação de rua discutem  formas e alternativas de viabilizar as
ações de acolhimento e de alimentação para as pessoas em situação de rua que vem sendo discutidas
no Comitê Municipal  junto aos gestores da política de assistência social  do município e do estado.
(Anexo 6 – Ata de presença)

01.08
Profissionais da coordenação do Programa, das políticas públicas de assistência social municípios do
Recife, Igarassu, Paulista, de prevenção a droga estadual, de saúde mental estadual e usuários do
Programa Atitude em discussão sobre a rede de atenção psicossocial e a população em situação de rua
– o que tem sido feito. E o que precisamos fazer.
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06.08
Técnica social do Programa e profissionais da Secretaria Estadual de Educação discutem as formas de
legalizar  e  legitimar  a  documentação  de  certificação  de  escolaridade  de  pessoas  migrantes  e
refugiadas, bem como garantir direito ao acesso a política pública de educação.

06.08
Técnicas do Programa, representantes da Pastoral Católica do Povo de Rua e pessoas em situação de
rua discuti mecanismos de luta e de defesa de direitos e de visibilidade social para as pessoas com e
em  vivência  de  rua.  Encontro  semanal  para  fortalecimento  e  legitimação  de  espaços  de  luta  da
população em situação de rua.
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07.08
As técnicas da coordenação do Programa em roda de diálogo – organização do dia nacional de luta da
população  em situação de rua e dos preparativos para a  marcha e audiência  pública  em Brasília,
promovida pela Pastoral Católica do Povo de Rua.

08.08
Técnica social do Programa e profissional da proteção social básica em suporte técnico as profissionais
da  assistência  social  do  município  de  Camaragibe  acerca  dos  serviços  do  SUAS  destinados  a
população em situação de extrema vulnerabilidade.
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08.08
Profissionais do Programa participam com representantes governamentais e entidades sociais da ação
denominada de tenda formativa e informativa da população em situação de rua, onde são ofertados
serviços de saúde,  distribuição de materiais  informativos e de saúde,  alimentação,  roda de diálogo
sobre direito e políticas públicas.

12.08
Técnicas do Programa, representantes da Pastoral Católica do Povo de Rua e pessoas em situação de
rua discuti mecanismos de luta e de defesa de direitos e de visibilidade social para as pessoas com e
em  vivência  de  rua.  Encontro  semanal  para  fortalecimento  e  legitimação  de  espaços  de  luta  da
população em situação de rua.
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14.08
As técnicas  da coordenação do Programa em roda de diálogo  – serviços,  programas e benefícios
socioassistenciais no SUAS para população em situação de rua, promovida pela Pastoral Católica do
Povo de Rua. Direitos a se ter direitos.

15.08
Técnicas  do  Programa e  profissional  do  Instituto  de  Identificação  Tavares  Buril  em atendimento  a
pessoas em situação de rua para retirada de documento civil (RG). Garantia de direitos e exercício da
cidadania.
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18.08
Profissionais  do  Programa  Vida  Nova,  Centro  da  Juventude  de  Santo  Amaro,  representantes  da
Pastoral  Católica  do Povo de Rua,  articuladores do Movimento Nacional  da População de Rua PE
participam  de  ação  de  serviços  para  as  pessoas  em  situação  de  rua,  promovida  pela  ONG
Samaritanos..

18.08
Profissionais  do  Programa  Vida  Nova,  Centro  da  Juventude  de  Santo  Amaro,  representantes  da
Pastoral Católica do Povo de Rua, articuladores do Movimento Nacional da População de Rua PE  de
ato público para marcar o dia nacional de luta da população em situação de rua.
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20.08
Profissionais  do  Programa,  do  Centro  da  Juventude  de  Santo  Amaro,  representantes  da  Pastoral
Católica do Povo de Rua e articulador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua de PE
dialogam com o deputado estadual  do PSB e assessor parlamentar sobre as demandas sociais da
população em situação de rua

26.08
Técnicas do Programa, representantes da Pastoral Católica do Povo de Rua e pessoas em situação de
rua dialogam sobre as pautas discutidas na audiência pública e na marcha nacional da população em
situação de rua que ocorreu nos dias 21 e 22 de agosto.  Encontro semanal  para fortalecimento e
legitimação de espaços de luta da população em situação de rua.
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28.08
Técnica social do Programa participa de encontro sobre as políticas públicas de educação, trabalho e
assistência social para pessoas com deficiência no auditório da FACIP, com um público de 70 pessoas.

 

28.08
Técnica do Programa participa de reunião do pleno do comitê intersetorial de políticas públicas para a
primeira infância.
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29.08
Técnicas sociais do Programa em reunião de lideranças comunitárias, representantes governamentais e
não governamentais sobre o direcionamento de demandas das pessoas em situação de risco e rua da
comunidade de Santo Amaro e bairros adjacentes. (Anexo 7 – Pauta de reunião)

27 a 30.08
Profissional da coordenação do Programa participa de encontro técnico do fundo nacional e fundos
estaduais de assistência social em Brasília.
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30.08
Profissionais da coordenação do Programa, da SEAS, do CEAS participam de supervisão técnica.

30.08
As técnicas da coordenação do Programa em  roda de diálogo – espaços de discussão e proposição de
políticas sociais (comitê municipal e estadual), promovida pela Pastoral Católica do Povo de Rua.

4. SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PERÍODO – JUNHO a AGOSTO

Meta Especificação
Ind. Físico

Unid. Quant.
01: Apoio à Gestão e

Acompanhamento Técnico
dos serviços e do Programa

Vida Nova.

Apoio à gestão,
acompanhamento e assessoria

técnica ofertada

Serviços de Média
Complexidade Municipais e

unidades do Programa
acompanhados

15 serviços
municipais e

01serviço estadual
02: Suporte técnico às ações

de abordagem social às
equipes sociais municipais

Apoio à gestão,
acompanhamento e assessoria

técnica ofertada.

Equipes de abordagem social
de rua com suporte técnico

09 equipes
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03: Promoção da
intersetorialidade da Política
de Assistência Social com
outras políticas públicas

Apoio à gestão,
acompanhamento e assessoria

técnica ofertada.

Equipes municipais da Média
Complexidade com suporte

técnico

15 equipes
municipais

04: Monitoramento das
atividades oferecidas pelos
serviços e pelo Programa

Vida Nova.

Serviços de Média
Complexidade Municipais e

Programa Vida Nova
monitorado.

Serviços de Média
Complexidade Municipais e

Programa Vida Nova
monitorado

15 serviços e 01
programa estadual

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera se que as atividades e ações pautadas em proposta de trabalho do 6º Termo Aditivo ao
Contrato  de  Gestão  nº:  005.2014  foram  executadas  nos  meses  de  junho  a  agosto  dentro  dos
parâmetros da proteção social especial de média complexidade, porém o planejamento e a avaliação
contínua  das  atividades  se  faz  necessária  para  um bom êxito  e  alcance  das  metas  previstas  em
proposta de trabalho. 

Importante destacar que ainda são incipientes as ações de proteção social desenvolvidas pelos serviços
destinados as pessoas em extrema vulnerabilidade e risco social e ou pessoal, objetivando minimizar as
demandas vivenciadas por este público e na afirmação de políticas sociais eficientes e eficazes na
resolutividade das problemáticas dos usuários da política de assistência social.

MANASSÉS MANOEL DOS SANTOS
Diretor Presidente do IEDES
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ANEXOS

Anexo 1 – Ata de reunião;

Anexo 2 – Ata de presença;

Anexo 3 – Ata de presença;

Anexo 4 – Ata de presença;

Anexo 5 - Ata de presença;

Anexo 6 – Ata de presença;

Anexo 7 – Pauta de reunião;

Anexo 8 – Panfleto informativo – População em situação de rua.
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