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EMENTA: 

Constitui um conjunto de serviços que busca possibilitar a autonomia, emancipação e resgate da identidade 
pessoal e social da população adulta em situação de rua. Para isso, desenvolve ações de articulação da rede de 
serviços governamentais e não-governamentais, incluindo modalidades diversificadas de atendimento (Casas 
Moradia Provisória e Permanente, Centro de Convivência, e abordagem de rua), de forma a possibilitar 
atendimentos específicos segundo os graus diferenciados de rompimento dos laços familiares e sociais. Assim, 
eleva a eficácia das ações e as possibilidades de reinserção social. 
 

 
O PTdocPTdoc é um banco de dados virtual de Projetos de Leis, Políticas Públicas e Programas de Governo do PT. 

Acesse o PTdocPTdoc através da página http://www.pt.org.br e envie seus projetos ou sugestões para snai@pt.org.br 
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1) Descreva como funciona o programa, projeto ou atividade e suas principais características. 

 

O Programa é operacionalizado através de duas frentes de ação: abordagem de rua e serviços de atendimento.  

A abordagem de rua é realizada diariamente por uma equipe, e busca o estabelecimento de vínculos para a realização de 
encaminhamentos à rede de serviços públicos governamentais e não-governamentais do município.  

Os serviços de atendimento são os seguintes: 

I. Casa Moradia Provisória Comunitária Miami: moradia que atende 50 pessoas adultas, do sexo masculino, em processo de 
passagem pelas ruas, desempregadas ou precariamente inseridas no mercado informal de trabalho, ou impossibilitadas para o 
trabalho por problemas de saúde, e com rompimento de vínculos familiares. Este serviço é diretamente gerenciado pela Secretaria 
de Inclusão Social e Habitação - SISH, através do Departamento de Assistência Social. 

II. Casa Amarela, que oferece duas modalidades de atendimento: o Centro de Convivência e a Moradia Coletiva. O Centro de 
Convivência oferece serviços relacionados aos cuidados com o corpo, lavagem de roupas, guarda de documentação, alimentação, 
atendimento social individual, atividades culturais e de lazer, e inserção em grupos para reflexão, atendendo média de 70 pessoas 
por dia. A Moradia Coletiva atende atualmente 16 pessoas em processo de (re)inserção no mercado de trabalho ou cobertas por 
benefícios previdenciários, que necessitem de moradia temporária até que possam alugar imóvel, individual ou coletivamente, 
alugar vaga em pensão ou república, ou retornar à família. 

III. Casas Moradia Permanente: alternativa de moradia permanente, em duas unidades, com 16 vagas cada uma, para atendimento de 
pessoas com maior grau de dependência (idosas, portadoras de deficiência ou transtornos mentais), e com reduzidas possibilidades 
de resgate dos vínculos familiares e (re)inserção no mercado de trabalho. 

A Casa Amarela e as Casas Moradia são serviços prestados pela Casa de Acolhida Santa Gema, uma organização não-
governamental que recebe recursos do poder público municipal através de convênio de forma a viabilizar o seu funcionamento, 
compondo assim a rede de serviços socioassistencias do município. 
 
 
2) Apresente os objetivos do programa, projeto ou atividade. 

 

Os objetivos do Programa são: 

a) oferta de um conjunto de serviços, a partir de uma perspectiva socioeducativa, que possibilitem à população em situação de rua o 
resgate de sua identidade pessoal e social, com ações que garantam os direitos básicos, restabelecimento de vínculos familiares, 
espaço de convivência grupal, e alternativas de geração de renda, visando sua autonomia e emancipação; 

b) articulação da rede de serviços governamentais e não-governamentais para a realização dos encaminhamentos para inserção nos 
serviços de saúde física e mental, educação e formação profissional e alternativas de geração de trabalho e renda  (cursos de 
qualificação e cooperativas); 

c) articular das organizações sociais e restaurantes do centro da cidade que destinam alimentação à população de rua, para criação de 
novas alternativas de atendimento conjunto; 

d) apoio ao Fórum Permanente de Discussão sobre População de Rua na perspectiva da discussão dos padrões de qualidade de 
atendimento, troca de experiências e definição de alternativas conjuntas na perspectiva da criação de uma Rede de Solidariedade e 
de Serviços. 

 
3) Identifique o público beneficiário de seu programa, projeto ou atividade. 

 

Segundo ampla pesquisa realizada em 1999 pelo Programa, foram encontradas em Santo André 258 pessoas adultas em situação de rua.  

Atualmente é atendida uma média diária de 70 pessoas no Espaço de Convivência e de 10 pessoas através da abordagem de rua, além 
das 98 pessoas nas Casas Moradia Provisória e Permanente, totalizando um atendimento médio diário de 178 pessoas. Considerando-se 
que a abordagem de rua atende, a cada dia, pessoas em locais diferentes da cidade, o Programa pode ser caracterizado como de cobertura 
universal da população em situação de rua. 

 

 
4) O que você considera como o ponto mais inovador do programa, projeto ou atividade e por quê? 
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O ponto mais inovador do Programa é a adoção da perspectiva da participação que potencializa que a população adulta em situação de 
rua venha a assumir um papel de maior protagonismo na definição das ações a ela voltadas, compreendendo: 

a) a participação efetiva dos usuários na definição de regras e critérios de atendimento dos serviços e no estabelecimento de políticas 
públicas; 

b) os serviços de moradia em casas com pequenos grupos, de forma a proporcionar maior autonomia e um ambiente de convívio mais 
propício e eficaz na busca da reinserção social; 

c) busca permanente da definição de padrões de qualidade no atendimento realizada através da articulação da rede de serviços 
governamentais e não-governamentais;  

d) a definição e os ajustes das ações do Programa são realizados a partir de estudos do perfil (qualitativo e quantitativo) da população 
adulta em situação de rua. 

 
5) Quais resultados ou indicadores (quantitativos e/ou qualitativos) mostram as melhorias produzidas pelo programa, 
projeto ou atividade? 

 

Do ponto de vista quantitativo, desde a sua implementação, em 1997, o Programa criou novas modalidades de atendimento e ampliou 
substancialmente a cobertura da demanda, como mostra o quadro abaixo.  

Tipo de serviço Situação anterior à 
implementação do 

Programa 

Situação atual 

   Total 60 178 
   
Moradia provisória 50 66 
Moradia permanente -- 32 
Convivência 10 70 
Abordagem de rua -- 10 / dia 
   
   Oficinas de geração de renda -- 30 * 
Cooperativa de artesanato -- 06 * 
   
(*) Não contabilizadas no total para evitar dupla contagem, por se tratar de pessoas também atendidas 
nos demais serviços. 

 

Do ponto de vista qualitativo, é importante destacar os seguintes resultados:  

§ a implementação de modalidades diversificadas de atendimento, permitindo abordagens específicas segundo os graus diferenciados 
de rompimento dos laços familiares e sociais, elevando a eficácia do atendimento e as possibilidades de reinserção social; 

§ a melhoria dos serviços resultante da articulação da rede de atendimento e da discussão permanente em relação ao estabelecimento 
dos padrões de qualidade;  

§ instalação do Centro de Convivência na região central da cidade (antes o atendimento era realizado em unidade localizada em 
região periférica da cidade, dificultando o acesso dos usuários);  

§ realização e divulgação dos resultados da pesquisa sobre o perfil da população em situação de rua, fornecendo subsídios para a 
definição do Programa e conferindo visibilidade pública à questão, favorecendo a superação de preconceitos discriminatórios; 

§ estabelecimento de alternativas de trabalho coletivo com o objetivo de geração de renda e (re)inserção profissional (oficinas de 
geração de renda e cooperativas de artesanato); 

§ realização do I Encontro de Moradores de Rua de Santo André, com a participação de 95 pessoas em situação de rua e de 
organizações governamentais e não-governamentais, conferindo voz aos usuários, possibilitando o debate relativo à sua condição, e 
permitindo a busca de alternativas para a melhoria de sua qualidade de vida; 

 
6) Colabore para a divulgação de seu  programa, projeto ou atividade, escrevendo no espaço abaixo um resumo das 
informações da ficha, com no máximo 100 palavras, apresentando o objetivo, o público beneficiário e o funcionamento da 
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experiência. Procure redigir de forma clara, sucinta e objetiva. Tais informações ficarão disponíveis na Internet e no material de 
divulgação das iniciativas inscritas. 

O Programa de Atendimento à População Adulta em Situação de Rua constitui um conjunto de serviços que busca possibilitar sua 
autonomia, emancipação e resgate da identidade pessoal e social, desenvolvendo ações de articulação da rede de serviços 
governamentais e não-governamentais, incluindo modalidades diversificadas de atendimento (Casas Moradia Provisória e Permanente, 
Centro de Convivência, e abordagem de rua), de forma a possibilitar atendimentos específicos segundo os graus diferenciados de 
rompimento dos laços familiares e sociais, elevando a eficácia das ações e as possibilidades de reinserção social. Desde sua 
implementação, a cobertura foi ampliada em 196%, garantindo a universalização do atendimento. 
 
 


