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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) e nas unidades pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – CIB para 
este fim, nos municípios de Recife e Petrolina. 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. Além da 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). 
 
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: 
 

 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;  
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 Usuários que estão sob acolhimento institucional (abrigos);  

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

3. METAS ACOMPANHADAS NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO 

 
Nos meses de abril e maio 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. 
 
Subação 01: Apoio à gestão, acompanhamento e assessoria técnica aos serviços executados 
diretamente pelos municípios. 

 
Em 02 de abril a equipe da coordenação do Programa esteve em suporte técnico a equipe da SEASS 
em diálogo com o setor de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude - 
SDSCJ apresentando proposta de material informativo sobre a população em situação de rua. Na 
ocasião, foi aludido sobre a importância da confecção do material para que possa haver um amplo 
trabalho de divulgação e instrução de profissionais do SUAS, de gestores municipais e da sociedade 
civil no tocante as especificidades deste segmento populacional. 
 
No dia 09 de maio técnicas da coordenação do Programa concede orientações técnicas à secretária de 
assistência social do município de Brejo da Madre de Deus, acerca do desenvolvimento de atividades e 
ações que se destinem a minimizar e ou erradicar a violência e violações de direitos contra a mulher.  
 

 

 
Orientações técnicas à secretária de assistência social do município de Brejo da Madre de Deus, em 09.05.19 

 
Subação 02: Apoio à gestão, acompanhamento e assessoria técnica para a unidade estadual 
coordenada pelo Governo do Estado - Centro da Juventude Santo Amaro, que atende 
adolescentes, jovens e adultos oriundos de diversos municípios da Região Metropolitana do 
Recife. 
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Nos meses de abril e maio a equipe da coordenação do Programa esteve no apoio á gestão no tocante 
as orientações técnicas das atividades e ações realizadas no Centro da Juventude de Santo Amaro. 
Mensalmente a equipe tem concedido ação de suporte técnico, no intuito de melhorar e dinamizar as 
atividades e ações ofertadas aos beneficiários da unidade.  
 
Subação 03: Apoio à gestão, acompanhamento e assessoria técnica às outras unidades do 
SUAS que atendem à população em situação de rua e risco, conforme diretrizes da PNAS. 

 
No dia 08 de abril técnica presta assessoria técnica no município de Jupi ao equipamento CREAS. A 
assessoria técnica propicia um processo de informação e avaliação de atividades e ações ofertadas 
pelos equipamentos, oportunizando uma melhor reflexão e avaliação da prática cotidiana das equipes 
técnicas no que concerne a prestação da oferta do serviço de proteção social ao público demandante. 
 

  

Assessoria técnica no município de Jupi ao equipamento CREAS, em 08.04.19 
 
No dia 09 de abril técnica presta assessorias técnica nos municípios de Itaiba e Águas Belas aos 
equipamentos de CREAS. A assessoria técnica propicia a um processo de informação e avaliação de 
atividades e ações, oportunizando a uma melhor reflexão da prática cotidiana da equipe técnica no que 
concerne a prestação da oferta do serviço de proteção social ao público demandante. 
 

  

Assessoria técnica no município de Águas Belas ao equipamento CREAS, em 09.04.19 
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Assessorias técnica no município de Itaiba ao equipamento de CREAS, 09.04.19 
 
No dia 10 de abril técnica presta assessoria técnica no município de Barreiros ao equipamento de 
CREAS. A assessoria técnica propicia a um processo de informação e avaliação de atividades e ações, 
oportunizando a uma melhor reflexão da prática cotidiana de seus profissionais no que concerne a 
prestação da oferta do serviço de proteção social ao público demandante. 
 

  

Assessoria técnica no município de Barreiros ao equipamento de CREAS, em 10.04.19 
 
No dia 11 de abril técnica concede assessoria técnica no município de Garanhuns ao equipamento de 
CREAS. A assessoria técnica propicia a um processo de informação e avaliação de atividades e ações, 
oportunizando a uma melhor reflexão da prática profissional no que concerne a prestação da oferta do 
serviço de proteção social ao público demandante. 
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Assessoria técnica no município de Garanhuns ao equipamento de CREAS, em 11.04.19 

 
No dia 12 de abril técnica concede assessoria técnica no município de Pesqueira ao equipamento de 
CREAS. A assessoria técnica propicia a um processo de informação e avaliação de atividades e ações, 
oportunizando uma melhor reflexão da prática profissional no que concerne a prestação da oferta do 
serviço de proteção social ao público demandante. 
 

  

Assessoria no município de Pesqueira ao equipamento de CREAS, em 12.04.19 
 
No dia 24 de abril técnica presta assessoria técnica, com metodologia de formação, no município de 
Paudalho ao equipamento de CREAS. A assessoria técnica propicia a um processo de informação e 
avaliação de atividades e ações, oportunizando uma melhor reflexão da prática profissional no que 
concerne a prestação da oferta do serviço de proteção social ao público demandante. (Anexo 1: Ata de 

presença) 
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Assessoria no município de Paudalho ao equipamento de CREAS, em 24.04.19 
 
No dia 23 de maio técnica da coordenação do Programa esteve em assessoria técnica no município de 
Ipubi e na ocasião alude sobre temática de violação de direitos. A assessoria técnica propicia a um 
processo de informação e avaliação de atividades e ações, oportunizando a uma melhor reflexão da 
prática cotidiana das equipes técnicas no que concerne a prestação da oferta do serviço de proteção 
social ao público demandante. 
 

  

Assessoria técnica no município de Ipubi, em 23.05.19 
 
No dia 29 de maio técnica propicia assessoria técnica no Arquipélago de Fernando de Noronha. A 
assessoria técnica propicia a um processo de informação e avaliação de atividades e ações, 
oportunizando a uma melhor reflexão da prática cotidiana das equipes técnicas no que concerne a 
prestação da oferta do serviço de proteção social ao público demandante. 
 

 

 
Assessoria técnica no Arquipélago de Fernando de Noronha, 29.05.19 
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Subação 04: Análise das informações obtidas por meio da aplicação de instrumentais 
padronizados para as ações psicossociais e pedagógicas desenvolvidas. 

 
No dia 01 de abril a equipe da coordenação do Programa e demais técnicos da Gerência de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade esteve em roda de conversa de análise de dados das violações 
de direitos e de instrumental que coleta e mensura estes dados. Na ocasião, foram dirimidas dúvidas e 
formatada as orientações técnicas a serem repassadas as equipes municipais dos serviços (CREAS e 
Centro Pop) para um melhor entendimento das violações de direitos e de preenchimento das 
informações. 
 
Subação 05: Realização de formação continuada junto aos profissionais que trabalham com a 
população em situação de rua e risco, a exemplo de cursos, seminários, encontros/reuniões 
técnicas e demais eventos formativos. 
 
No dia 03 de abril a técnica da coordenação do Programa e profissionais da Secretaria Executiva de 
Assistência Social - SEAS participa de reunião técnica sobre o programa estadual de transferência de 
renda (13º salário) para os beneficiários do bolsa família.  
 
Em 04 de abril os profissionais da coordenação do Programa executa uma ação de sensibilização aos 
beneficiários do bolsa família sobre o programa estadual de transferência de renda (13º salário) e 
entrega de folheto informativo, no Centro de Convenções do Recife. A ação contou ainda com a 
apresentação do programa pelo secretário da pasta aos gestores públicos municipais, profissionais da 
assistência social e usuários do SUAS.  
 

  

Ação de sensibilização aos beneficiários do bolsa família, em 04.04.19 
 
Em 16 de abril profissional da coordenação do Programa participa de reunião com representantes da 
assistência social do município de Belo Jardim orientando e tirando dúvidas sobre aplicabilidade de 
recursos financeiros e as atividades e ações implementadas pelos equipamentos da proteção social 
especial de média complexidade. 
 



 

 

 

10 
 

  

Reunião com representantes da assistência social do município de Belo Jardim, em 16.04.19 
 
Em 16 de abril técnica da coordenação do Programa participa de formação continuada com temática 
voltada a primeira infância no SUAS. Esta formação propiciou uma troca de experiências entre 
profissionais dos diversos equipamentos do SUAS. 
 

  

Formação continuada com temática voltada a primeira infância no SUAS, em 16.04.19 
 
Em 26 de abril e 03, 10, 17 de maio técnica da coordenação do Programa participa de formação 
continuada com temática voltada as medidas socioeducativas e os direitos humanos. Esta formação 
propiciou uma troca de experiências entre profissionais dos diversos equipamentos do SUAS (CREAS, 
unidades de acolhimento, conselhos de direitos) e do sistema de garantia de direitos. 
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Formação continuada com temática voltada as medidas socioeducativas e os direitos humanos, em 
26.04.19 

 
Em 06 de maio profissionais da coordenação do Programa e técnicos da Secretaria Executiva de 
Assistência Social - SEAS participa de um evento que mobilizou toda a rede socioassistencial dos 
municípios pernambucano para divulgação e orientação do programa 13º bolsa família. Na ocasião, 
estiveram presente ao evento 320 profissionais da rede SUAS, num total de 131 municípios.  
 

  

Evento Informativo Programa 13º bolsa família, em 06.05.19 
 
No dia 22 de maio as técnicas da coordenação do Programa e da GGTEP inicia diálogo para 
construção de uma metodologia de formação de profissionais do SUAS e das demais políticas setoriais 
sobre as especificidades da população em situação de rua e o contexto de direitos sociais, políticos, 
econômicos deste segmento. 
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Roda de diálogo para construção de uma metodologia de formação para profissionais do SUAS sobre 

população em situação de rua, em 22.05.19 
 
No dia 24 de maio profissionais da coordenação do Programa participa de roda de diálogo promovida 
pela Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de Olinda e Recife, sobre as demandas deste segmento 
populacional. Na ocasião, foi discutido e abordado acerca do preconceito social a estas pessoas e da 
lacuna política em reconhecer e garantir direitos destes cidadãos. 
 

 

 

Roda de diálogo promovida pela Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de Olinda e Recife, em 
24.05.19 

 
No dia 25 de maio as técnicas da coordenação do Programa participa de encontro promovido pela 
Pastoral do Povo de Rua, denominado de Assembleia do Povo de Rua. Momento de discussão e 
reflexão de políticas públicas e da ausência de reconhecimento e de visibilidade destas pessoas. O 
evento contou com a participação de representantes governamentais, do sistema de garantia de 
direitos, da sociedade civil, de movimentos sociais.  
 



 

 

 

13 
 

 

 
Assembleia do Povo de Rua, em 25.05.19 

 

  

Assembleia do Povo de Rua, em 25.05.19 
 
No dia 27 de maio a técnica da coordenação do Programa esteve com profissionais da GGTEP, GSUAS 
e professores da Escola de Conselhos em um momento avaliativo de curso promovido em parceria com 
a Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude para profissionais da rede 
socioassistencial e da FUNASE, sobre as medidas socioeducativas em meio aberto e os direitos 
humanos. 
 

  

Avaliação do curso de medidas socioeducativas em meio aberto e os direitos humanos, em 27.05.19 
 
No dia 31 de maio técnica da coordenação do Programa participa de momento de supervisão técnica 
promovido pela Secretaria Executiva de Assistência Social com todos os profissionais desta secretaria. 
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Esta ação oportuniza aos profissionais a ampliação de conhecimentos acerca das temáticas pertinentes 
a assistência social e temas afins. 
 

 
 

 

Supervisão Técnica, em 31.05.19 
 
Em 31 de maio as técnicas da coordenação do Programa participa de reunião com profissionais da rede 
socioassistencial dos municípios de Recife e de Gravatá, assessores parlamentares, articuladores do 
movimento da população em situação de rua, pessoas em situação de rua, discutindo sobre a 
organização de evento formativo para este segmento.  
 

  

Reunião para construção de formação sociopolítica da população em situação de rua, em 31.05.19 
 

Subação 06: Assessoramento técnico às atividades realizadas, sugerindo alterações de 
estratégias e metodologias, integração de atividades, ajustes na infraestrutura e nos recursos 
humanos no intuito de atender as Resoluções CNAS Nº 109/2009 e Nº 31/2013, bem como a NOB 
e a NOB-RH. 
 
No dia 03 de abril a equipe profissional da coordenação do Programa e técnicos da Gerência de 
Proteção Social Especial de Média Complexidade participa de reunião com a gestão na avaliação de 
metodologias das visitas técnicas aos equipamentos CREAS, sugestionando estratégias e técnicas que 
oportunizem ao melhoramento dos serviços ofertados.  
 
Subação 07: Oferta de suporte técnico para elaboração de Política Estadual para a Inclusão 
Social da População em Situação de Rua, de acordo com as diretrizes do Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com a Política Nacional de Inclusão Social da 
População em Situação de Rua, elaborada pelo Grupo de Trabalho Interministerial criado para 
este fim. 
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Nos meses de abril e maio a equipe da coordenação do Programa está na construção de projeto de 
decreto que modificará o decreto do Programa Vida Nova -  PE Acolhendo a População em Situação de 
Risco e Rua, na elaboração de ofício direcionado as secretarias estaduais para compor o Comitê 
Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua, de minuta sobre as questões 
pertinentes a política pública para a população em situação de rua. (Anexo   
 
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. 
 
Subação 01: Oferta de suporte técnico para resolutividade de demandas emergenciais das 
equipes que atuam com a população em situação de rua e risco da Região Metropolitana do 
Recife - RMR e demais Regiões de Desenvolvimento – RDs. 
 
Em 02 de abril a técnica da coordenação do Programa presta orientações técnicas (via telefone) ao 
representante da Pastoral do Povo de Rua, da Arquidiocese de Olinda e Recife, no que concerne a rede 
de atendimento para pessoa em situação de uso abusivo de drogas, o fluxo de encaminhamento e 
demais serviços disponíveis no estado para este fim. 
 
No dia 25 de abril a técnica da coordenação do Programa como forma de encaminhar demanda de 
educação de jovens em situação de rua que se encontram sem cobertura dessa política pública, 
participa de reunião com representantes da secretaria de educação do estado e do município, 
discutindo estratégias de reinserção destes jovens a rede formal de ensino. 
 
Em 07 de maio a técnica da coordenação do Programa concede suporte técnico (via telefone e e-mail) a 
profissional do CREAS, do município de Sanharó, acerca de equipamento para acolher pessoa em 
situação de rua. Na ocasião, foi abordada a necessidade de conhecimento da rede de serviços 
destinados a este público e suas especificidades. (Anexo 2: e-mail) 

 
No dia 09 de maio técnica da coordenação do Programa concede suporte técnico (via telefone) a 
profissional do CREAS, do município de Iati, acerca de atividades que poderão estar sendo realizadas 
pela rede em alusão ao dia de enfrentamento ao abuso e exploração infantil. (18 de maio) 
 
Em 20 de maio profissional do CREAS Paudalho informa demanda (via telefone) de adolescente em 
situação de rua com uso abusivo de droga. A técnica da coordenação do Programa orientou o tipo de 
equipamento para resolutividade da demanda, encaminhando via e-mail os serviços disponíveis para 
este fim. (Anexo 3: e-mail) 
 
No dia 24 de maio a técnica da coordenação do Programa orienta tecnicamente demanda advinda de 
profissional do Consulado do Canadá acerca de uma pessoa idosa que está necessitando de cuidados 
e atenção de saúde e de acolhimento em nosso estado. (Anexo 4: e-mail)   
 
No dia 28 de maio a técnica da coordenação do Programa presta orientações para resolutividade de 
demanda advinda da equipe técnica do CREAS do município de Paudalho, no tocante a rede de 
proteção e cuidado em casos de pessoas ameaçadas de morte. Por meio de e-mail foi encaminhado às 
devidas orientações sobre o caso. (Anexo 5: e-mail) 
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No dia 29 de maio a técnica da coordenação do Programa presta orientações ao gestor da assistência 
social do município de Camaragibe, quanto ao fluxo de retirada de documentação civil. Encaminhado e-
mail com as devidas orientações e o canal de acesso para aquisição do direito, visto que existe no 
momento dificuldade na retirada do documento por escassez de cédulas. (Anexo 6: e-mail) 

 
Subação 02: Suporte técnico para articulação de serviços do Sistema de Garantia de Direitos 
para atendimento efetivo da População em situação de Rua, inclusive de atendimento 
emergencial. 

 
Subação não executada nos meses. 
 
Subação 03: Análise das informações obtidas por meio da aplicação de instrumentais 
padronizados para os serviços de abordagem social. 
 
Conforme explicitado na meta 01, da subação 03, no momento das visitas de assessoria técnica ao 
equipamento CREAS dos municípios citados, a técnica da coordenação do Programa em conjunto com 
os técnicos dos equipamentos realiza análise dos dados computados em relatório mensal de 
atendimento e no instrumental SUAS, dirimindo dúvidas. 
 
Subação 04: Acompanhamento das informações em áreas de maior fluxo de população em 
situação de risco e de rua na Região Metropolitana do Recife – RMR e Regiões de 
Desenvolvimento – RDs. 

   
Ação executada através da análise de dados coletados na base do Cadastro único (Relatório Mensal de 
Atendimento - RMA dos municipais com demandas de população em situação de rua e atendidas pelos 
serviços CREAS e Centro Pop) e em conjunto com a equipe de profissionais da vigilância 
socioassistencial estadual.  
 
Subação 05: Orientação às equipes de abordagem social desenvolvidos nos Centros POP 
Municipais. 
 
Subação não realizada. 
 
Subação 06: Realização de análise sobre a população em situação de risco e rua, através de 
mapeamentos e de dados colhidos nos serviços de atenção voltados a esta população. 

 
Mensalmente, a coordenação do Programa em conjunto com a equipe profissional da vigilância 
socioassistencial estadual tem analisado os dados coletados através do Cadúnico e de Relatório 
Mensal de Atendimento – RMA dos serviços.  
 
Subação 07: Atendimento e encaminhamento do público-alvo do Programa à rede 
socioassistencial, ao Sistema de Garantia de Direitos e demais Políticas Públicas e às unidades 
de atendimento do Programa em âmbitos estadual e municipal. 

 
Subação que vem sendo realizada pela equipe técnica do Centro da Juventude de Santo Amaro sob a 
orientação e o acompanhamento da equipe profissional da coordenação do Programa Vida Nova . 
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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. 
 
Subação 01: Realização de orientações técnicas aos municípios das 12 Regiões de 
Desenvolvimento de acordo com as demandas do MDS, no que se refere aos serviços da 
Proteção Social Especial.  

 
Subação não realizada. 
 
Subação 02: Oferta de suporte técnico às equipes que atuam na Política Estadual de Segurança 
Pública do Pacto pela Vida e nos territórios especiais de cidadania do Governo Presente. 

 
Nos meses de abril e maio não ocorreu nenhuma ação de suporte técnico ligado aos territórios 
especiais de cidadania, sendo esta subação a ser reprogramada nos meses subsequentes. 
 
Subação 03: Articulação entre as políticas públicas e os serviços do Sistema de Garantia de 
Direitos. 

 
Em 09 de maio esteve presente em audiência pública a técnica da coordenação do Programa, 
profissionais da rede SUAS, autoridades parlamentares, usuários dos serviços e representantes de 
movimentos sociais. A audiência refere se ao contexto da política de assistência social e o 
contingenciamento dos recursos financeiros destinados à oferta dos serviços socioassistenciais.  
 

  

Audiência Pública na Assembleia Legislativa de PE, em 09.05.19 
 
Subação 04: Articulação e fortalecimento de parcerias junto à rede socioassistencial, de saúde, 
de educação, de políticas setoriais, além do Sistema de Garantia de Direitos, objetivando ampliar 
as ações e atendimentos aos usuários da Política Nacional de Assistência Social, bem como a 
seus familiares. 

 
Em 15 de abril as técnicas da coordenação do Programa comparece em reunião que vem se realizando 
com a equipe profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do município 
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de Recife, acerca de um planejamento que está sendo construído e que irá implementar ações 
emergenciais de segurança alimentar e nutricional para a população em situação de rua, em bairros 
com maior incidência da demanda (RPAs 1, 2 e 4). (Anexo 7: Ata de presença) 
 

  
Reunião com a equipe profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, do 

município de Recife, em 15.04.19 
 
No dia 25 de abril a técnica da coordenação do Programa como forma de encaminhar demanda de 
educação de jovens em situação de rua que se encontram sem cobertura dessa política pública, 
participa de reunião com representantes da secretaria de educação do estado e do município, 
discutindo estratégias de reinserção destes jovens a rede formal de ensino. (Anexo 8: Ata de presença) 

 

  
Reunião com representante da Secretaria Estadual de Educação, em 25.04.19 

 
Subação 05: Articulações entre serviços e equipamentos da rede socioassistencial e demais 
políticas públicas. 

 
Em 17 de abril técnica da coordenação do Programa participa com profissionais da rede 
socioassistencial do município do Recife e de outras políticas setoriais de uma ação de acolhimento de 
31 imigrantes venezuelanos. Esta ação tem garantido direitos e exercício de cidadania e de autoestima 
a estas pessoas, oportunizando a uma melhor qualidade de vida com justiça e equidade social. 
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Ação de acolhimento de imigrantes venezuelanos, em 17.04.19 
 
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. 
 
Subação 01: Coleta e análise de dados sobre as ações desenvolvidas nos serviços, incluindo 
serviços de abordagem social. 
 
No dia 22 de maio as técnicas da coordenação do Programa, profissionais da Gerência de Proteção 
Social Especial de Média Complexidade e da Vigilância Socioassistencial em analise dos dados 
qualitativos e quantitativos coletados através do RMA e do formulário SUAS. Mensalmente, a equipe 
técnica da coordenação do Programa Vida Nova acompanha os dados produzidos pela equipe técnica 
da vigilância socioassistencial estadual no que concernem as atividades das equipes de abordagem 
social, sugerindo a gestão metodologias que contribuam para potencializar as ações desenvolvidas 
pelos serviços.  
 

  
Reunião para análise dos dados RMA, em 22.05.19 

 

Subação 02: Elaboração de relatórios sobre as ações desenvolvidas nos serviços. 
 
Elaborado relatórios de visitas técnicas realizadas aos CREAS dos municípios descritos neste relatório 
de execução. 
 
Subação 03: Análise das ações sistemáticas e sistematização dos resultados alcançados junto à 
população em situação de risco e rua. 
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Subação não executada. 
 
Subação 04: Monitoramento das atividades oferecidas pelos Serviços Municipais e pelo 
Programa Vida Nova em âmbito estadual. 
 
Monitoramento dos serviços (CREAS e Centro Pop) sendo realizado mensalmente em conjunto com a 
equipe técnica da Vigilância Socioassistencial. Conforme descrito na meta 2 subação 6. 
 
 
4. SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PERÍODO – ABRIL E MAIO 
 

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 

18 serviços 
municipais e 01 

programa 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 

08 equipes 
municipais 

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 
06 equipes 

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 

18 equipes e 01 
programa estadual 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considera se que as atividades e ações pautadas em proposta de trabalho do 5º Termo Aditivo ao 
Contrato de Gestão nº: 005.2014 foram executadas de acordo com os parâmetros da proteção social 
especial de média complexidade, porém existem ainda algumas ações que necessitam de uma melhor 
clareza em seus objetivos, visto que em algumas há dubiedade. Desta feita, se faz necessário que o 
processo de avaliação e resignificação destas ações e atividades sejam continuas para um bom êxito e 
alcance das metas previstas na proposta de trabalho. Vale destacar que algumas atividades realizadas 
têm sido destinadas a formulação de documentos, tais como ofícios, decreto, e-mails, dentre outros, 
exequíveis ao contrato. 
 
Importante destacar que ainda são incipientes as ações de proteção social desenvolvidas pelos serviços 
do SUAS destinados as pessoas em situação de risco e de rua, que objetive minimizar os agravos 
sociais vivenciados por estas pessoas e a construção de políticas sociais eficientes e eficazes na 
resolutividade das problemáticas dos usuários da política de assistência social. Sendo assim, cabe ao 
Estado, através de sua Secretaria Executiva de Assistência Social, continuar sendo o promotor das 
ações de assessoria e de suporte técnico as equipes sociais municipais para a eficácia, eficiência e 
efetiva da política de assistência social. 

 
MANASSÉS MANOEL DOS SANTOS 

Diretor Presidente do IEDES 
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6. ANEXOS 
 

 

 
Anexo 1 – Ata de presença – Assessoria formativa município de Paudalho; 
 

Anexo 2 – E-mail município de Sanharó; 

 

Anexo 3 – E-mail município de Paudalho; 

 

Anexo 4 – E-mail município do Recife; 

 

Anexo 5 – E-mail município de Paudalho; 

 

Anexo 6 – E-mail município de Camaragibe; 

 

Anexo 7 – Ata de presença – Reunião sobre segurança alimentar e nutricional da população em 

situação de rua; 

 

Anexo 8 – Ata de presença – Reunião com representante da política pública de educação. 
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