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BREVE HISTÓRICO

Em 2014

• Interlocução entre a GPSE/SETADES e representações de alguns
municípios da metropolitana da Grande Vitórias sobre a necessidade
de se pensar um atendimento articulado e integrado considerando o
crescente número de pessoas em situação de rua e as características
desta Região que demanda políticas públicas ofertadas a partir de um
olhar metropolitano.



CONTINUANDO O BREVE HISTÓRICO 

Em 2016

• O processo de discussão vem fortalecido nas reuniões com o Ministério
Público Estadual/ Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária -
CACO.

• Setades e Gestores Municipal da metropolitana constituem Grupo de
Trabalho, responsável pela elaboração de uma Proposta de Intervenção
Conjunta.



JUSTIFICATIVA

A Literatura aponta a concentração da população em situação de rua
nos grandes centros urbanos.

[...] o fenômeno da população em situação de rua vincula-se à
estrutura da sociedade capitalista e possui uma multiplicidade de
fatores de natureza imediata que o determinam. Na
contemporaneidade, constitui uma expressão radical da questão
social, localiza-se nos grandes centros urbanos (SILVA, Maria
Lúcia Lopes. 2006, p.95)



JUSTIFICATIVA 

A metropolitana da Grande Vitória concentra:

• 49% da população do estado;
• Os maiores centros urbanos e econômicos;
• O maior percentual de famílias inseridas no CadÚnico, 37,6% = 136.843

famílias;
• A taxa mais elevada de extrema pobreza (46,6%);
• As maiores concentrações de famílias vivendo em área urbana (98,2%);
• O maior percentual de pessoas com idade ativa não ocupadas (77,4%);
• O segundo maior percentual de jovens entre 15 e 29 anos desocupados

(73,3%).

• Fonte: Estimativa de População 2017 – IBGE, divulgada em 31/08/2017 e PERFIL DA POBREZA NO ESPÍRITO SANTO: Famílias inseridas no CadÚnico, 2016/IJSN



JUSTIFICATIVA

• Das 1.429 pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único
(mar/2018), 1.055 foram incluídas no cadastro em um dos 07
municípios da RMGV (74%).

CadÚnico Pop Rua Pessoas

Total ES 1.429

Cariacica 85

Fundão 11

Guarapari 23

Serra 302

Viana 3

Vila Velha 298

Vitória 335

Total RMGV 1057
Fonte: CECAD/MDS



JUSTIFICATIVA

• Estima-se que População em Situação de Rua na RMGV, é 1.569

Fonte: CECAD/MDS

Nº NOME
Pop 2017 - IBGE

(DOU)
Estimativa PSR 

(Arred)

1 Cariacica 387.368 310

2 Fundão 20.757 17

3 Guarapari 123.166 99

4 Serra 502.618 402

5 Viana 76.776 61

6 Vila Velha 486.388 389

7 Vitória 363.140 291

Total: 1.960.213 1.569

Fonte: Proxy PSR/IJSN: 0,08% da população total da RMGV - medida aproximativa e
indireta do fenômeno social das pessoas em situação de rua.



INTERVENÇÃO PILOTO

Tais fatores resultam no agravamento da demanda e 
urgência de uma intervenção conjunta, Estado e 

Metropolitana, como uma iniciativa piloto a ser replicada 
nas demais microrregiões.   



Protocolo de Atendimento à População em Situação de Rua

Trata-se de uma Política Pública elaborada conjuntamente pelo Estado
e os 07 municípios que compõem a RMGV.

Estabelece ações e fluxos que visam nortear e qualificar a concessão de
benefícios eventuais e a oferta dos serviços socioassistenciais, voltados
para o atendimento integrado à população em situação de rua, na
perspectiva da intersetorialidade e transversalidade.



Estrutura

1ª Parte: Apresentação e Contextualização
• Marco Legal

• Objetivo

• Gestão

• Processo Histórico e Caracterização da RMGV

• Caracterização da População em Situação de Rua: Nacional e RMGV

2ª Parte: Rede de Atendimento a População em Situação de Rua

• Assistência Social: Rede de Serviços Socioassistenciais, Benefícios e 

Programas de Transferência de Renda;

• Saúde: Unidade de Saúde, Consultório na Rua, RAPS;

• Educação, Trabalho e Renda, Habitação, Cultura, Esporte e Lazer



Estrutura

3ª Parte: Atendimento Integrado e articulado

Recorte por Porte:

• PP I e PPII: Fundão (PPI)

• Médio Porte: Viana

• Grande Porte: Cariacica, Guarapari, Serra, 

Vila Velha e Vitória

Fluxograma: Fluxos de Atendimento a População Adulta em Situação de          

Rua (municipal) 

Fluxos de Atendimento Integrado a  População Adulta em     

Situação de Rua na Metropolitana



ATENDIMENTO INTEGRADO 

• Abordagem Social,

• Localização de Familiares,

• Reinserção Familiar ou Comunitária,

• Fluxo de referência e contra referência,

• Disponibilidade no fornecimento de passagens,

• Acesso a Benefícios Eventuais e Benefícios de Transferência de Renda,

• Acesso à Documentação Pessoal,

• Acolhimento Institucional na ausência de suporte familiar,

• Articulação da Rede de Atendimento a Pop Rua a partir do caráter de
intersetorialidade e transversalidade, demandados no atendimento a esta
população.



PACTO DE METAS

Do Protocolo resulta o Pacto de Metas onde vem materializada

uma agenda de compromissos assumida pelo Poder Público,

Estado e Municípios, voltada para a qualificação do atendimento à

População em Situação de Rua nos Serviços Socioassistenciais

garantindo seu aspecto integral pelo conjunto das políticas

públicas.



METAS

27 metas, com execução projetada para o período de 03 anos a partir 
de sua assinatura:

• 10 sobre implementação de ações, visando a melhoria e
qualificação dos serviços existentes;

• 04 sobre articulação com outras políticas;

• 03 sobre concessão de benefícios eventuais;

• 02 sobre implantação de novos serviços;

• 02 sobre educação permanente para os trabalhadores dos serviços
para pessoas em situação de rua;



CONTINUANDO AS METAS

• 02 sobre elaboração e produção de material de divulgação dos serviços
existentes;

• 01 sobre realização de estudo para implantação de novo serviço;

• 01 sobre a elaboração de instrumentos padronizados para atendimento nos
serviços para pessoas em situação de rua;

• 01 sobre o desenvolvimento/ aquisição de um sistema eletrônico; e

• 01 sobre a ampliação do Cofinanciamento Estadual.



GESTÃO

Conselho Gestor com principais atribuições:

1. Promover a articulação das Secretarias Municipais e Estaduais de Assistência Social e

demais órgãos ou entidades envolvidas na implantação e/ou implementação das

ações previstas no Protocolo;

2. Realizar o acompanhamento e avaliação das ações previstas no Protocolo e Pacto de

Metas

3. Viabilizar na esfera municipal e estadual iniciativas que venham contribuir com o

alcance dos objetivos aqui estabelecidos e no Pacto de Metas que integra este

documento.



APOIO TÉCNICO

O Conselho Gestor contará com um Grupo de Trabalho, na elaboração
de subsídios, propostas e avaliações voltadas para a execução
qualificada dos Serviços Socioassistenciais e atendimento Intersetorial,
ofertados à População em Situação de Rua.



Obrigada!
GPSE/SUBADES/SETADES

pse@setades.es.gov.br

Contato: 3636.6844


