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L 	E II 	 N.°4583/19 
=DE 23 DE JUILHO DE 2019= 

"INSTITUI 0 SERVIcO DE ACOLHIMENTO 
PARA PoPuLAcAo ADULTA E FAMILIAS - 
CASA DE PASSAGEM - E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS"::::::::::::::;:::::::::::::::::::: 

0 SE HOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTA DO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SAO 
CON1EfflDAS POR LEI, 
F A Z 	S A B E R: que a Camara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o 
Projeth de Lei fl. 0  048/19, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1 1. Fica instituldo no municipio de Jardinopolis o Serviço de 
ento para Popnlaçao Adulta e Famiias - CASA DE PASSAGEM - que tern por 
dentro da politica da assistência social do municIpio oferecer serviço de acolbirnento 
ernergencial e ternporario para familias on pessoas, em situaçào de rua/trânsito e/ou 

de risco, corn vinculos farniliares rompidos on fragilizados. 

Artigo 2°. A concessAo do subsidio financeiro a Organizacão da Sociedade Civil 
flea 4rndicionada a Lei Federal n° 13.019/2014 e suas alteraçOes, mediante Termo de 

Artigo 3°. A CASA DE PASSAGEM prestará o atendirnento previsto no artigo 
101 deta Lei, seguindo os seguintes objetivos: 

• Oferecer serviço de acolhirnento imediato, ernergencial e ternporário; 
• Garantir a dignidade no atendimento a populaçAo usuária do serviço; 
• Efetivar os encaminhamentos necessarios e manter articulaçAo corn os demais serviços 
d Rede Socioassistencial, das dernais PolIticas Püblicas e dos Orgàos de defesa de 

• 1 Acolher e garantir protecào integral; 

• Contribuir pan a prevencâo do agravarnento de situaçOes de negligéncia, violencia e 
n ptura de vInculos; 

• Reestabelecer vinculos farniliares e/ou sociais; 
• Possibilitar a convivéncia comunitéria; 

• Promover acesso a rede Socioassistencial, aos dernais órgAos do Sistema de Garantia 
dd Direitos e as demais politicas püblicas setoriais; 

• Favorecer o surgirnento e o desenvolvirnento de aptidoes, capacidades e oportunidades 
pra que os indivIduos façain escoihas corn autonomia; 

Artigo 4°. 0 encarninharnento será condicionado ao estudo e avaliaçào social 
pela equipc técnica do CREAS - Centro de Referéncia Especializado de Assistência 
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mediante critérios pré-estabelecidos. A CASA DE PASSAGEM trabalhará na 
iva de atender a demanda especifica, verificando a situaçâo apresentada e assim 
os devidos encaminhamentos. 

Parágrafo ünico. Todos os acolliimentos serAo autorizados pelo Centro de 
cia Especializado de Assisténcia Social. 

Artigo 5°. Compete a Secretaria Municipal de Assistência Social a elaboraçäo do 
ito Interno da CASA DE PASSAGEM, a ser homologado através de Decreto do 
Municipal. 

§ 1 1  A Secretaria Municipal de Assisténcia Social se encarregará de organizar os 
de concessfto do subsidio financeiro para a OrganizaçAo da Sociedade Civil, de 

anualmente os recursos orçamentários e financeiros para esta finalidade e de fazer o 
arnento, mediante o Centro de Referencia Especializado de Assistência Social. 

§2° 0 Subsidio Financeiro de que se trata esta Lei devera ser utilizado corn a 
ização do programa, conforme consta no Piano de Trabalho/Regimento Interne. 

Artigo 6°. A CASA DE PASSAGEM deverá funcionar de acordo com o Plano 
de Tra4allio e regimento intemo a ser aprovado. 

Artigo 71. As despesas para a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotaçoes orçarnentarias constantes da Lei Orçamentária Anual, para execução no exercicio de 
2019, ncontrando-se o programa inserido dentre aqueles pertinentes a assisténcia social, no 
Piano rlurianual  de AçOes e Investimentos do Governo - PPA e na Lei de Diretrizes 
Orcamçntárias - LDO. 

Artigo 81. Esta Lei entra ern vigor na data da sua publicaçAo, revogadas as 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Jardjjy5p&4s, 23 de j ulpde 2019. 

V.- - 

E REGISTRADA NO SETOR DO EXPEDIENTE DA SECRETARIA DA 
MUNICIPAL DE JARDIINOPOLIS/SP, EM 23 DE JIJLHO DE 2019, 

MARCI aODRIGUES 
Secret' ia da Prefeitura Municipal 
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NOME DO sERvIço: SeMço de ProteçAo Social Especial de Alta Complexidade - Seiviço 
de Ac4himento Institucional em Casa de Passagern para Adultos e Fainilias, no Municipio de 
Jardindpolis/SP e Distrito de Jurucê. 

Casa de Passagem 

A Proteçao Social Especial (PSE) destina-se a farnilias e individuos em situação 
de risco pessoal e social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. São considerados 
serviçcs de ProteçAo Social Especial (PSE) de Alta Complexidade aqueles que oferecern 
atendiAiento as famIlias e individuos que se encontrarn em situação de abandono, arncaça ou 
violac4o de direitos, por ocorrência de violencia fIsica ou psicolOgica, abuso on exploraçao 
sexual, rompimento on fragilizaçao de vinculos ou afastarnento do convivio familiar devido a 
aplicaç$o de medidas necessitando de acolhirnento provisOrio, fora de seu ntcleo familiar de 

Esses serviços visam garantir o acolhimento em ambiente com estrutura fIsica 
adequa4a, oferecendo condiçOes de moradia, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e 
pñvaciJade. Os scrviços tambem devem assegurar o fortalecimento dos vinculos faniiliares 
e/ou ccmuriitários e o desenvolvimento da autonomia dos usuários. 

0 Serviço de Acoihimento Institucional para Adultos e Familias - Casa de 
Passagm - integra os Serviços de Alta Complexidade do Sisterna Unico de Assistência Social 
(SUA), no municipio de Jardinópolis/SP e destina-se a oferta de acolhimento irnediato e 
emerg4ncial, em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se realiza estudo diagnostico 
detalhldo de cada situação para os encaminhamentos necessaries. E importante a atuação dos 
profissionais preparados pan receber usuãrios e articular corn as demais polIticas publicas e 
serviçcfr da rede, nao devendo ser confundida corn instituiçOes da rede de saUde para 
internaiào para dependencia de crack e outras drogas. 

De acordo com a TipificaçAo Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada 
por mtio  da ResoluçAo CNAS n° 109/2009 este Serviço configura-se como acolhirnento 
provissrio corn estrutura para acolher corn privacidade pessoas do rnesmo sexo on grupo 
familialr. Deve ser ofertada ern unidades (casa de passagem) distribuidas no espaço urbano de 
forma democrdtica, respeitando o direito de permanéncia e usufrüto da cidade com segurança, 
iguald; de de condiçOes e acesso aos serviços ptblicos. 

0 Serviço de Acolhirnento para Pessoas Adultas e Familias tem corno objetivo 
principal atender de forma qualificada e personalizada de modo a promover a construção 
conjutha corn o usuário do seu processo de empoderamento, corn dignidade e respeito a sua 
vontad e nivel de autonomia. Para tanto é fundamental articular beneficios, projetos, 
progra ias e serviços da Politica de Assistência Social, bem como de outras politicas, a fim de 
promo er atençAo integral a esta populaçAo, que teve uma vida marcada pela negação de 
direito Este novo olhar voltado para as pessoas ern situação de risco busca romper com a 
logica segregacionista, assistencialista e higienista construida historicamente, onde essas 



r 

ppr1 	- Jjrefeitura fttuntcipat be JarbinópolS 
PRLFIT IS ISA NONIC PAL PE 	

ESTADODESAOPAULO 

DA MANGA 

não eram tratadas corn dignidade, depositadas em galpoes superlotados, locals 
escuros, e sem o minimo de conforto. 

GERAL DO MUTilCiPlO BE JARDINOPOLIS (SP) 

o municipio de Jardinopolis estã localizado na 6' região administrativa, na zona 
fisiogr flea de Ribeirao Preto, no Nordeste do Estado de São Paulo, tendo como o Distrito de 
Juruc8há06kmdasede. 

o clima e temperado, o solo argiloso e a vegetaçAo de cerrado. Sua area é de 552 
s ndo a area urbana 31,25 km2, a area rural de 520,75 km', está situada na latitude de S 

21° 01'30", longitude de W 47° 46'30" e altitude de 586m (nivel do mar). A densidade 
demo áflca é de 44,48 hab/ km 2  e a taxa de urbanização é de 89, 34%. 

o municipio tern como limites ao Norte - Sales Oliveira; Sul - RibeirAo Preto; 
Leste SertAozinho e Pontal; Oeste - Brodowski e Batatais. A distâneia do MunicIpio a 
Capital do Estado é de 330 km e a Capital Federal é de 750 km. 

E urn rnunicipio de pequeno porte II; tem sua economia baseada na cana de 
açUcar e sofre todas as consequêneias sociais advindas desta atividade corno: migração, 
subemprego, baixa renda, desqualiflcaçAo profissional, falta de acesso a bens e serviços, etc. 
Possui 37.661 habitantes (IBGE/2010) e sua taxa de crescimento anual (2,28) vem 
aumen ando mais do que a o Estado e da Região, o que evidencia o aumento da natalidade, 
longesjdade e também da rnigraçAo. 

ALVO 

Pessoas adultas do mesmo sexo on familias em situação de rua e desabrigo por 
abandc no, migração e auséncia de residéncia, pessoas em trânsito, bern como em situaçOes de 
risco. A principal diferença do pUblico atendido nesta unidade é a transitoriedade. Geralmente 
são ad4ltos/familias em transito, sem intenção de permanéncia por longos periodos. 

serviço de acolbimento irnediato, emergencial e temporário para familias ou 
do mesmo sexo, em situação de rualtransito e/ou situaçAo de risco, corn vInculos 
s rompidos on fragilizados. 

• Oferecer serviço de acolhimento imediato, emergencial e temporário; 
• Garantir a dignidade no atendimento a populaçao usuária do serviço; 
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• Efetivar os encarniiTharnentos necessários e manter articulaçAo corn os demais serviços 
da] Rede Socioassistencial, das demais Poilticas Páblicas e dos Orgãos de defesa de 

• lAcolhere garantir proteção integral; 

• Contribuir para a prevençào do agravamento de situaçôes de negligência, violencia e 
ruptura de vinculos; 

DE FUNCIONAMENTO 

0 serviço funcionará de maneira ininterrupta (24 horas). 

DEACESSO 

encarninhamento do CREAS - Centro de Referenda Especializado de Assistência 

Geral das Atividades 

A especificidade desse Serviço está na oferta de atendirnento integral de 
ento irnediato e ernergencial, que garanta condiçOes de estadia, convivio, endereço de 
ia, para acoiher corn privacidade pessoas do mesmo sexo on grupo familiar ern 
de ma e desabrigo por abandono, ausCncia de residéncia, pessoas ern trânsito e sern 
s de autossustento. 

0 serviço visa o atendirnento a grapes familiares, a jovens e adultos corn 
familiares rornpidos, ou ate rnesmo sern refcréncia familiar, garantindo proteçAo 
aos sujeitos atendidos, corn atendimento personalizado e em pequenos grupos 
no respeito a diversidade de ciclos de vida, arranjos farniliares, raga /etnia, religiAo, 
orientaçAo sexual, alérn de propiciar espaço fisico individualizado para atendirnento 

s e espaço para acornodaçAo de animais de estirnação. 0 atendirnento ern unidade 
onal de passagern oferta, profissionais preparados para receber os usuários ern 
horário do dia on da noite, enquanto se realiza um estudo diagnostico detalhado de 

taçäo para os encarninhamentos necessários. 
A abordagern metodologica a ser ernpregada neste projeto tern corno finalidade 

subsidiar açOes voltadas ao atendirnento as pessoas adultas do rnesrno sexo ou 
em situaçAo de rua e desabrigo per abandono, migraçâo e auséncia de residéncia, 

ern trânsito, bern como ern situaçOes de risco, no Municipio de Jardinopolis e Distrito 
de 

de 

cada 

Piano 4k AçAo 
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o referido Piano tern corno objetivo orientar o trabaiho de intervençào durante o 
de acoihimento, visando a superaçAo das situaçôes apresentadas. 

o encarninharnento seth condicionado ao estudo e avaliaçâo social e econôrnica 
o pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jardinopolis - 
- Centro de Referência Especializado de Assistência Social, mediante critérios pré- 

A Casa de Passagern terá que manter horários flexIveis para entrada e safda dos 
usuári s de acordo corn a necessidade de cada urn. As estruturas devem ser acoihedoras, de 
forma a nao estigrnatizar ou segregar os usuários (as). Recornenda-se que os locais nâo 
tenhan. placas de identificaçao e sejam estruturas prOprias e nAo alugadas. 0 Serviço de 
Acoihi nento devern fornecer alimentaçOes aos usuários, kits de higiene pessoal como, por 
exemp o: creme e escova dental, shampoo e condicionador, sabonete, bern corno banheiro 
mascu, mo, ferninino e adaptado para pessoas corn deficiência. E necessario o fornecirnento de 
roupas de cama, banho e o que mais se julgar necessário. E irnportante que a organizaçao se 
dê de forma participativa a fim de garantir que o usuário possa sentir-se corresponsável por 
tarefas do cotidiano. Neste sentido as equipes através de dialogos, assernbleias on reuniOes 
podern estabelecer escalas sernanais de organizaçAo, lirnpeza e manutençAo dos espaços. Os 
(as) us ários (as) não serão responsáveis pela limpeza, apenas contribuirao pan tal, sendo tais 
servigc s executados pela organizaçào da sociedade civil. Será fornecida refeiçoes (Café da 
rnanhA, Almoço, Lanche da Tarde e Jantar), conforme anexo. 

Dever ser elaborado o Estudo Diagnóstico Pós Acolhirnento. Este estudo devera 
ser cor{struido pela equipe técnica do CREAS e do Serviço de Acoihirnento, após as primeiras 
interve1bç6es junto ao usuário (a). 0 estudo diagnOstico deve incluir escuta qualificada, 
identiqcar e analisar o perfil das dernandas especificas do (a) usuário (a). Todo o processo de 
constr4çao deste estudo deve ser realizado ern constante dialogo corn o (a) usuario (a). 0 
obj ethio  fundamental deste estudo é aprofundar questôes relevantes ao processo de construção 
de no'jos proj etos de vida, possibilitando conhecer a cornposiçAo familiar, elernentos sobre 
sua trqtjetoria de vida nas ruas, vinculos comunitarios, sociais e familiares, dernandas 
indivicjuais e coletivas. Deve-se extrair o rnaximo de inforrnaçOes que possam contribuir para 
a vinc1slaçao do usuário (a) corn o Serviço e assirn, fortalecer suas potencialidades para 
constrqçAo de major nIvel de autonornia e seu processo de saida das ruas. 

Todos os beneficiarios terAo acompanhamento continuo da rede Socioassistencial 
(acornifanhamentos visitas dorniciliares, reuniOes) e a obrigaçAo de inclusAo!atualizar o 
Cadastro Unico. ObrigaçAo tarnbérn de participar de açOes e prograrnas cornplernentares 
visan4 o desenvolvirnento, de rnodo que os beneficiarios consigarn superar a situação de 

0 perIodo de perrnanência é de, no rninimo 03 dias, podendo ser prorrogado por 
ate, no rnáxirno, 30 dias rnediante avaliaçAo da equipe tecnica do CREAS - Centro de 
Referetwia Especializado de Assistência Social. Esse processo deve ser construfdo 
conju4arnente corn o usuário, corn dignidade e respeito a sua vontade e nivel de autonornia. 

Caberá a equipe técnica preparar o individuo/farnIlia para a saida do serviço. 0 
proces o de desligarnento deverá ser gradativo e construfdo juntarnente corn o usuário. Neste 
proces o de desligarnento são previstas açôes e articulaçao corn outros serviços da rede de 
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atendithento das diversas poilticas püblicas. 0 processo de desligamento deve ser encarado 
pelo u uário, equipe e pelos outros integrantes do serviço de acoihirnento corno urn processo 
de con trução de autonomia. A equipe percebera quais os meihores eneaminhamentos a serem 
realiza Los a partir dos instrumentais e trabaihos especificos realizados durante sua 
perma ência nos Serviços. Sugere-se que sejarn realizadas atividades relacionadas ao 
proces o de desligamento do usuário que possam resignifiear os vInculos construidos e as 
novas lossibilidades de vida. 

ESSENCIAL AO SERVIO 

S 

• tscuta; 
• Desenvolvirnento do convivio familiar, grupal e social; 
• Estudo social; 
• Cuidados pessoais; 

• OrientaçOes e encarninhamentos sobre/para a rede de serviços locais; 
• OrientaçOes socio familiar; 
• Acornpanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 
• Refereneia e contra referência; 
• Elaboraçao de relatórios; 
• Elaboraçao de prontuários; 
• Trabalho interdisciplinar; 

• Atividades de convIvio e de organização da vida cotidiana, bern corno estirnulo ao 
convivio familiar, grupal, e social; 

• MobilizaçAo para o exercIcio da cidadania; 
• Articulaçao da rede de serviços soeioassistenciais e serviço das dernais polIticas 

publicas setoriais e defesas de direitos/ órgAos do Sistema de Garantia de Direitos; 
• Monitoramento e avaliação do serviço; 
• Acesso a documentaçäo civil; 
• Inforrnaçao e orientaçAo sobre os serviços, direitos e como acessá-los; 

• Desenvolvimento das capacidades para autocuidados, construçâo de proj etos de vida e 
alcance da autonomia; 

REU RSOS NECESSARIOS 

Os espaços devern ser aconchegantes, com ilurninaçAo e ventilaçâo adequadas, 
corn a ibientes agradaveis. Deve-se prirnar por urna infraestrutura que garanta espaços e rotas 

• Quartos - espaço suficiente para acomodar camas c arrnArios para guarda de pertences 
de forma individualizada; 
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• Cozinha - Espaço suficiente Para a organizaçAo dos utensIlios e preparaçAo dos 
alimentos Para o nürnero de usuários; 

• Sala de Jantar/Refeitório - Espaço equipado Para acornodar Os usuarios a cada 
refeiçao. (Este espaço tambérn poderá ser utilizado Para outras atividades) 

• Banheiro - Espaço corn 1 lavatOrio, I sanitario e I chuveiro. Ao menos urn banheiro 
deve ser adaptado Para Pessoa corn Deficiéncia; 

• Area de serviço - Lavanderia equipada pan lavar e secar roupas dos usuários e de uso 
cornurn do serviço; 

• Sala para equipe técnica - Sala equipada Para acornodaçAo da equipe técnica do 
serviço e corn estrutura Para o desernpenho do trabaiho; 

• Sala para coordenaçAo e administrativo - Sala corn espaço e rnobiliário suficiente 
Para a acornodaçAo da equipe administrativa e coordenaçäo. (Deve-se ter area 
reservada Para guarda de prontuário, garantindo segurança e sigilo). 

(Equipe Profissional Minima). 

Coordenador e equipe técnica, conforme detaihado abaixo (Conforme orientaçôes 
da TipficaçAo Nacional dos Serviços Socioassistenciais e da Norma Operacional Básica de 
Recuros Humanos- NOB-RH e Resoluçao CNAS N° 17, de 20 dejunho de 2011). 

PRO4SSIONAL / ESCOLARIDADE/CARGA QUANTIDADE 
FUN(74O HORARIA  

Nivel superior ou médio/ I profissional referenciado Para ate 20 
Coordenador Carga Horária: 	40 	horas usuários acoihidos ern, no rnaxirno, 2 

sernanais eguiparnentos 
Cuidac or NIvel rnédio e qualificaçAo 1 profissional Para ate 10 usuários, por 

especIfica! turno. A quantidade de cuidador por 
usuario deverá ser aurnentada quando 

Carga Horária: 220 horas houver usuãrios que demandern atençAo 
mensais, 	suj eitas 	a escala especifica 	(corn 	deficiência, 	corn 
12X36. necessidades 	especificas 	de 	saMe, 

pessoas soropositivas, idade inferior a 
urn ano, pessoa idosa corn Grau de 
Dependência II on III, dentre outros). 
Para tanto, deverá ser adotada a seguinte 
relação: 	a) 	1 	cuidador 	Para 	cada 	8 
usuários, quando houver 1 usuário corn 
demandas especificas; b) I cuidador Para 
cada 6 usuarios, quando houver 2 ou 
mais usuários corn dernandas especificas. 

Auxilir Cuidador Nivel 	fundamental 	e 1 profissional Para ate 10 usuarios, por 
qualificaçAo especIfica. turno. A quantidade de cuidador usuário 

deverá ser aurnentada quando houver 
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Carga Horaria: 220 horas usuários 	que 	dernandern 	atenção 
mensais, 	sujeitas a escala especIfica 	(corn 	deficiencia, 	corn 
12X36. necessidades 	especificas 	de 	saüde, 

pessoas soropositivas, idade inferior a 
urn ano, pessoa idosa corn Gran de 
Dependência II on III, dentre outros). 
Para tanto, deverá ser adotada a seguinte 
relaçao: a) I auxiliar de cuidador para 
cada 8 usuários, quando houver 1 usuário 
corn dernandas especificas; b) 1 auxiliar 
de cuidador para cada 6 usuarios, quando 
houver 	2 	ou 	mais 	usuários 	corn 
dernandas especIficas. 

ServiçJs Gerais Nivel Fundamental Profissional responsável por executar o 
trabaiho diário de limpeza ern geral das 

Carga Horária: 220 horas instalaçOes, 	dependências/dorrnitOrios, 

mensais, 	sujeitas a escala móveis, 	utensIlios 	e 	instalaçôes, 	bern 
corno lavagern das roupas de camas e 
dernais 	necessarias 	para 	rnanter 	as 
condiçOes 	de 	higiene 	e 	conservaçäo; 
Arrurnar 	banheiros, 	lirnpando-os 	e 
reabastecendo-os 	corn papel 	sanitário, 
toalbas e sabonetes, para conservá-los ern 
condiçOes de uso; 

Equipe de Referéncia para atendirnento psicossocial, vinculada ao OrgAo gestor: 

PROF1ISSIONAL ESCOLARIDADE 
/ FUScAO  

QUANTIDADE 

Assistc me Social NIvel superior 1 profissional Para atendirnento a, no maxirno, 20 
Carga Horária: 30 usuários acolhidos ern ate dois equiparnentos da 
horas/sernanais alta cornplexidade Para pequenos grupos. 

Psicólt go NIvel superior 1 profissional para atendirnento a, no rnáxirno, 20 
usuários acolhidos ern ate dois equiparnentos da 

Carga Horaria: 40 alta cornplexidade para pequenos grupos. 
horas/sernanais 
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• Permanente Quantidade 

Aparellio telefone 1 
Computador 1 
Impressora 1 

Mesa 2 
Cadeira 4 
Armário 1 
Arquivo 1 

Carro 
Consumo Quantidade 

Materiais diversos Escritório: Papéis, Pastas para Prontuários, Toner Para 
Impressora, Canetas, Caneta Marcador, etc.... 
Alimentapao: RefeiçOes diárias sendo: café da manha, 
almoço, café da tarde e jantar; 
Vestuários; - Brinquedos; - Roupas de cama, mesa e de 
banho, entre outros; 
Materiais de higiene e limpeza 

Móveis CamalBeliches, Armários!Guarda-roupas, Mesa, 	Sofa, 
Televisor, Fogao, Gas, Geladeira, etc... 
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ANEXO I 

da alimentaçao a ser, minimamente, fornecida: 

S Pao (filAo 50g ou outros pâes); 
S Manteiga ou outros; 
S Leite; 
S Café; 

do tipo marmitex corn: 

S 300 gramas de arroz; 
S 200 grarnas de feijão; 
S 100 gramas de verdura/legumes ou tubérculo cozido (ensopado de batata, chuchu, 

quiabo, couve refogada, etc.); 
S 100 grarnas de acompanhamento (macarrAo, farofa, polenta ou pure de batata, etc.) 
S 100 gramas de came (bovina/frango/suina exceto embutidos) 


