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IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE

CONTRATANTE: Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude – SDSCJ

CNPJ: 08.642.138 0001-04

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA

CONTRATADA: Instituto Ensinar de Desenvolvimento Social – IEDES

CNPJ: 10.333.399 0001-86

RESPONSÁVEL: Manassés Manoel dos Santos – Diretor-Presidente do IEDES

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

PROGRAMA: Programa Vida Nova – Pernambuco Acolhendo a População em Situação de Risco e 
Rua

CONTRATO: 005/2014 – 7º Termo Aditivo

PARCELA: 7ª parcela
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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 escençolarização 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. 

Atualmente a presença da população em situação de rua nas cidades retrata um cenário de 
desigualdades e de injustiça social, estando estas pessoas expostas à própria sorte de situações de 
violências e violações de direitos humanos e, sem amparo e acesso a políticas públicas de proteção, 
cuidado e promoção social. E vivenciamos um agravamento social, econômico e de saúde pública 
trazido pela pandemia do novo coronavírus que resvala sobre a vida de todos de forma diferenciada e 
mais fortemente na vida dos desvalidos sociais. 

Assim sendo, as pessoas em situação de rua diante do contexto atual de pandemia do novo 
Coronavírus torna-se o grupo mais vulnerável a doença, pois possuem um histórico de doenças 
respiratórias agravado pela falta de acesso a serviços de saúde e a higiene pessoal. Diante desta 
realidade e tomando por base as orientações técnicas de saúde através das portarias, decretos e notas 
técnicas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e do Governo Estadual e 
Municipal, as ações e atividades do Programa foram readequadas ao momento atual (atividades 
hibridas/remotas), onde as medidas de prevenção e de mitigação da transmissibilidade ao COVID19 
perpassam por medidas de isolamento e de distanciamento social. Porém é importante salientar, que foi 
mantido todo apoio e suporte técnico a gestão e equipes municipais e as organizações e movimentos 
sociais afetos as causas e demandas da população em situação de rua, garantido a proteção social 
destas pessoas em contexto da pandemia do novo coronavírus.

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; 
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 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 – MAIO

No mês de maio do ano em curso as ações e atividades no âmbito da Proteção Social Especial foram 
readequadas ao contexto atual de isolamento e distanciamento social, sendo estas desenvolvidas na 
forma híbrida e remota. Conforme descrição que se segue.

DATA ATIVIDADE META

MAIO 2021

03.05
Suporte técnico a profissional do Creas município de EXu sobre demanda de pessoa em 
situação de rua com agravamento em saúde.

02

Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a população em 
situação de rua.

03

04.05

Assessoria técnica remota as equipes dos CREAS municipais: Pesqueira, Cumaru, 
Teresinha, São Joaquim do Monte, Venturosa, Tupanatinga.

01

Participação na audiência pública virtual sobre possível violação do Poder Público 
Municipal à Lei no 18.503/2018.

03

Participação no encontro virtual dos gestores municipais com temática de 
cofinanciamento dos serviços socioassistenciais.

03

07.05 Participação em reunião ordinária do Comitê de Migração – COMIGRAR.
03

11.05 Supervisão técnica dos trabalhadores da SEASS. 03

14.05

Suporte técnico a gestão da assistência social do município Paulista. 01

Participação em reunião com secretário executivo de assistência social para 
alinhamento das ações emergenciais no acompanhamento de calamidades públicas e 
desastres.

03

Reunião da comissão 2, diretoria e coordenação técnica do comitê estadual da 
população em situação de rua e representantes da defensoria pública estadual para 
tratativas de desabrigamento da pop rua no município de Olinda.

03

Capacitação em serviço. 03

Suporte técnico a gestão estadual. 01

Participação em live – Lançamento do Programa Juventude Empreendedora. 03
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17.05 Acompanhamento e apoio técnico aos coordenadores dos centros pops: Caruaru, 
Petrolina, Abreu e Lima e Jaboatão.

01

18.05 Reunião virtual com o secretário executivo de assistência social, presidente do comitê 
estadual pop rua para tratativas acerca das demandas e do planejamento das atividades 
do comitê.

03

20.05

Diálogo com defensor público para encaminhar demanda de pessoa em situação de rua. 03

Apoio técnico a articuladora de Políticas Públicas da SPVD sobre demanda de pessoa 
em situação de rua no município de Palmares.

03

Assessoria técnica remota as equipes da assistência social de municípios do sertão. (06 
municípios).

01

Participação em Live sobre as questões voltadas à luta antimanicomial e as pessoas em 
situação de rua.

03

21.05
Apoio técnico particularizado a gestão municipal e profissional do centro pop Petrolina. 02

Apoio técnico financeiro aos municípios de Calumbi, Bom Jardim e Belo Jardim. 02

25.05
Apoio técnico a profissional do CREAS Sertânia sobre demanda de pessoa em situação 
de rua o município.

02

Suporte técnico remoto a Coordenação centro pop município de Caruaru. 02

26.05
Suporte técnico remoto a coordenadora do Creas município de São José da Coroa 
Grande sobre necessidades de família em situação de rua no município.

02

Apoio técnico particularizado a coordenação do Centro Pop de Jaboatão dos 
Guararapes.

02

4. SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PERÍODO - 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 

unidade do Programa 
acompanhados

18 serviços e 01 
programa

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

10 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
12 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

06 serviços e 01 
programa
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades e ações pautadas em proposta de trabalho do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº: 
005.2014 foram executadas no mês de maio em consonância aos princípios norteadores da política 
pública de assistência social no tocante a proteção social especial e em conformidade com as 
orientações de isolamento e distanciamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus. 
Visto que ainda se faz necessário a manutenção de medidas restritivas para mitigar a transmissibilidade 
ao COVID-19. Assim sendo, as atividades foram executadas de forma híbrida e em formato de 
teletrabalho.

Vale destacar, a necessidade de se continuar planejando, avaliando e acompanhando as atividades e 
ações destinadas a proteção social das pessoas em situação de risco e rua, aja vista que o social é 
dinâmico e requer respostas rápidas e adequadas. O atual contexto requTINAer que gestores públicos e 
profissionais do SUAS estejam atentos e com capacidade técnica para dar respostas a crescente 
demanda social que se instalou, em decorrência da pandemia, na vida dessas pessoas. 

IZABEL CHRISTINA AQUINO
Coordenação Técnica

MANASSÉS MANOEL DOS SANTOS
Diretor Presidente do IEDES
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ANEXO 1
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

03.05 Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a população em 
situação de rua

03.05 Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a população 
em situação de rua
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04.05 Participação no encontro virtual dos gestores municipais com temática de 
cofinanciamento dos serviços socioassistenciais.

04.05 Participação no encontro virtual dos gestores municipais com temática de 
cofinanciamento dos serviços socioassistenciais.
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07.05 Participação em reunião ordinária do Comitê de Migração – COMIGRAR.
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11.05 Supervisão técnica dos trabalhadores da SEASS.

11.05 Supervisão técnica dos trabalhadores da SEASS.
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14.05 Reunião com secretário executivo de assistência social para alinhamento das ações 
emergenciais no acompanhamento de calamidades públicas e desastres.

14.05 Reunião com secretário executivo de assistência social para alinhamento das ações 
emergenciais no acompanhamento de calamidades públicas e desastres.
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14.05
Reunião da comissão 2, diretoria e coordenação técnica do comitê estadual da 
população em situação de rua e representantes da defensoria pública estadual 
para tratativas de desabrigamento da pop rua no município de Olinda.

14.05 Participação em live – Lançamento do Programa Juventude Empreendedora
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14.05 Suporte técnico a gestão estadual

14.05 Suporte técnico a gestão estadual
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20.05 Assessoria técnica remota as equipes da assistência social de municípios do 
sertão. (06 municípios).

20.05 Participação em Live sobre as questões voltadas à luta antimanicomial e as 
pessoas em situação de rua.
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21.05 Apoio técnico particularizado a gestão municipal e profissional do centro pop 
Petrolina.

21.05 Apoio técnico particularizado a gestão municipal e profissional do centro pop 
Petrolina.
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21.05 Apoio técnico as demandas das questões de prestação de contas dos recursos 
cofinanciados dos serviços socioassistenciais município De Bom Jardim.
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21;05 Apoio técnico as demandas das questões de prestação de contas dos recursos 
cofinanciados dos serviços socioassistenciais município Calumbi.
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21.05 Apoio técnico as demandas das questões de prestação de contas dos recursos 
cofinanciados dos serviços socioassistenciais município Belo Jardim.

26.05 Apoio técnico particularizado a coordenação do Centro Pop de Jaboatão dos 
Guararapes
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26.05 Apoio técnico particularizado a coordenação do Centro Pop de Jaboatão dos 
Guararapes
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ANEXO 2

1. Cronograma para elaboração da política estadual para a população em situada população de rua;

2. Ata de reunião extraordinária do Comitê estadual da população em situação de rua;

3. Roteiro de elaboração da política estadual para a em situada população de rua;

4. Ata de reunião ordinária do Comitê estadual da população em situação de rua.
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