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NOTA TÉCNICA Nº.02/2020/CAODEC/MPPI

O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania  com fundamento no

art. 55, inciso II, da LC n. 12/93, expede a seguinte informação técnico-jurídica às Promotorias e

Procuradorias de Justiça com atribuições na área da cidadania:

CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade social das pessoas em situação de

rua,  juridicamente  caracterizadas  –  conforme  o  parágrafo  único  do  art.  1º  do  Decreto  n.

7.053/2009, que instituiu a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua – como: indivíduo

pertencente a grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, vínculos

familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular, utilizando

os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma

temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou

como moradia provisória;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III,

CRFB),  que  situa  a  pessoa  como  centro  das  preocupações  estatais,  bem  como  a  meta  de

erradicação da pobreza e da marginalização imposta à República brasileira pela CRFB (art. 3º, III);

CONSIDERANDO a situação de extrema vulnerabilidade na qual as pessoas em situação

de  rua  se  encontram,  em  decorrência  de  discriminação  e  do  não  acesso  a  diversos  direitos

fundamentais;

CONSIDERANDO que  as  pessoas  em  situação  de  rua,  dada  sua  situação  de

vulnerabilidade, são titulares do direito à assistência social (art. 23, II, da LOAS), sendo, inclusive,

destinatárias  dos  seguintes  serviços  de  abrangência  municipal/regional  previstos  na  Resolução

CNAS n. 109/2009: (a) Serviço Especializado em Abordagem Social; (b) Serviço de Acolhimento

Institucional para População de Rua; (c) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua –

Centro-POP; (d)  Serviço de Acolhimento em República;  (e)  Serviço de Proteção e Atendimento
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Especializado  a  Famílias  e  Indivíduos  (PAEFI)  e  Serviço  de  Proteção  e  Atendimento  Integral  à

Família (PAIF);

CONSIDERANDO que,  nos  termos  do  art.  15  da  LOAS  (Lei  n.  8.742/1993),  é  de

competência dos municípios a execução direta dos serviços sócio assistenciais;

CONSIDERANDO que o art. 17, V, da Resolução CNAS n. 33/2012, que aprova a Norma

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social e fixa a responsabilidade dos municípios

na prestação dos serviços socioassistenciais consistentes em atividades continuadas que visem à

melhoria de vida da população, nesta estando expressamente inclusas as pessoas em situação de

rua (art. 23, §2º, II, LOAS);

CONSIDERANDO que  a  omissão  do  poder  público  em  prestar  os  serviços  acima

relacionados configura frontal ofensa à Constituição, às leis e às normas infralegais que visam à

garantia de direitos das pessoas em situação de rua, uma vez que tais serviços se destinam à

proteção  da  pessoa  e  à  promoção  de  sua  dignidade,  por  vezes  mitigada  pela  miséria  e  pela

discriminação;

CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou

que  o  surto  da  doença  causada  pelo  Coronavírus  (COVID-19)  constitui  Emergência  de  Saúde

Pública de importância Internacional (ESPII);

CONSIDERANDO que  a  ESPII  é  considerada,  nos  termos  do  Regulamento  Sanitário

Internacional (RSI), “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para

outros  países  devido a  disseminação  internacional  de  doenças;  e  potencialmente  requer  uma

resposta internacional coordenada e imediata”;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS

nº 188/2020, declarou “emergência em saúde pública de importância nacional”, em decorrência da

infecção  humana  pelo  Coronavírus,  considerando  que  a  situação  atual  demanda  o  emprego

urgente  de  medidas  de  prevenção,  controle  e  contenção  de  riscos,  danos  e  agravos  à  saúde

pública;
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CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou

pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em que uma doença se espalha por diversos

continentes com transmissão sustentada entre humanos;

CONSIDERANDO que  a  classificação  da  situação  mundial  do  novo  coronavírus  como

pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma

simultânea,  não  se  limitando  a  locais  que  já  tenham  sido  identificadas  como  de  transmissão

interna;

CONSIDERANDO que a população em situação de rua fica potencialmente suscetível a

situações de risco de diversas naturezas, em especial, na seara da saúde, educação, registro civil,

tal  como,  comumente,  passou  ou  passa  por  situação  de  distanciamento  ou  afrouxamento de

vínculos familiares;

Diante  disso,  o  Ministério  Público  do  Estado  do  Piauí,  através  do  Centro  de  Apoio

Operacional de Defesa da Educação e Cidadania – CAODEC, firmou entendimento, ratificado pelo

Gabinete de Acompanhamento e Prevenção de Contágio pelo Coronavírus (COVID – 19) de que

as Secretarias Municipais e Estaduais de Assistência Social devem:

1. Efetivar a  instalação ou reordenamento dos serviços socioassistenciais de prestação

contínua  destinados às pessoas em situação de rua, com toda a estrutura física, material e de

recursos humanos, conforme parâmetros estabelecidos na legislação pertinente,  adequando às

medidas emergenciais, estabelecidas pela Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde,

para o enfrentamento à Pandemia do CORONAVÍRUS;

1. Serviço Especializado em Abordagem Social

O Serviço Especializado em Abordagem Social deve ser estruturado de forma a viabilizar a

busca  da  resolução  de  necessidades  imediatas  e  promover  a  inserção  na  rede  de  serviços

socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos, de acordo
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com as indicações abaixo:

a) O serviço deverá ser ofertado de forma contínua e programada, com a finalidade de

assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, no território do município, a

incidência  de  pessoas  em  situação  de  rua,  com  observância  apurada  para  prevenção  e

identificação de casos suspeitos de CORONAVÍRUS;

b) O serviço deverá ser ofertado por uma das seguintes unidades: Centro de Referência

especializado de Assistência Social (CREAS); Unidade específica referenciada ao CREAS; Centro de

Referência especializado para População em Situação de Rua (Centro-POP);

c) No processo de organização do Serviço de Abordagem Social, deverá ser observado o

mapeamento/diagnóstico socioterritorial da incidência de situações de risco pessoal e social no

município e da rede instalada nos territórios;

d) O Serviço de Abordagem deve ser ofertado ininterruptamente, ou seja, todos os dias da

semana, inclusive fins de semana e feriado, durante o dia e a noite;

2. Serviço de Acolhimento Institucional para População de Rua

a) O Serviço de Acolhimento Institucional para População de Rua deve ser estruturado de

forma a viabilizar a eficiente prestação dos serviços socioassistenciais de abrigo institucional para a

oferta de acolhimento provisório a pessoas adultas ou grupo familiar, com ou sem crianças, que se

encontram em situação de rua e dar atendimento às pessoas em situação de rua, com especial

atenção as medidas de prevenção, identificação de casos suspeitos, tratamento e mitigação de

danos decorrentes da Pandemia de CORONAVÍRUS;

3. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro-POP)

a) O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, presentes nos municípios de

Teresina  e  Parnaíba,  devem  estar  equipados  para  o  enfrentamento  da  Pandemia  do

CORONAVÍRUS, adotando medidas e cuidados recomendados pelos órgãos de controle, a exemplo
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de:

 Evitar contato próximo com pessoas doentes e que tenham infecção respiratória

aguda sem a devida proteção, a exemplo do uso de máscara N95;

  Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se

não houver água e sabão, usar um antisséptico para as mãos à base de álcool em gel,

principalmente, após contato direto com pessoas doentes e antes de se alimentar;

 Usar  lenços  descartáveis  para  higiene  nasal  (lenços  de  tecido  não  são

recomendados);

 Cobrir  nariz  e boca sempre que for  espirrar  ou tossir  com um lenço de papel e

descartar no lixo;

 Higienizar as mãos sempre depois que tossir ou espirrar;

 Evitar tocar em olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas;

 Manter ambientes muito bem ventilados;

 Não compartilhar objetos de uso pessoal como copos, garrafas e talheres;

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

4. Recomendações Gerais

a) Manutenção das equipes mínimas de apoio à população em situação de rua, a fim de

garantir o atendimento junto as Unidades de Acolhimento às pessoas em situação de rua, em todo

o Estado;

b) Promoção  de  medidas  de  higienização  rigorosa  nas  instalações  das  unidades  de

acolhimento às pessoas em situação de rua e nos centros de referência de assistência social, com

disponibilização de Equipamentos e Proteção Individual-EPI (avental, máscara, óculos, luvas, etc.)

aos servidores;

c) Disponibilização de álcool  gel,  de  forma acessível  e  visível,  em  todos  os  locais  de

atendimento e acolhimento da população em situação de rua;

d) Promoção do acesso amplo das pessoas em situação de rua a banheiros e pias em
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todos os locais de atendimento e acolhimento, devidamente resguardados com sabão, sabonete

ou detergente, para realização de higiene pessoal, como lavagem de mãos e banho;

e) Ampla divulgação dos  locais  disponibilizados para acesso aos  serviços  destinados à

população em situação de rua em todos os canais de comunicação do Estado e dos Municípios;

Em caso de descumprimento desta Nota Técnica, o Ministério Público do Estado do Piauí

deve ser informado através de sua Ouvidoria,  que pode ser contactada pelos seguintes meios:

aplicativo MPPI Cidadão (disponível para android e ios); via formulário eletrônico no site do MPPI;

e-mail: ouvidoria@mppi.mp.br; e por ligações telefônicas ou whatsapp para os seguintes números:

(86) 98134-9773/98124-1603.

Dê  –  se  publicidade  pelos  canais  de  publicação  internos  e  no  Diário  eletrônico  do

Ministério Público.

Atenciosamente,

Flávia Gomes Cordeiro
Promotora de Justiça

Coordenadora do CAODEC

mailto:ouvidoria@mppi.mp.br
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