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ANEXO III 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

Acolhimento Institucional para Adultos, de ambos os sexos, acima de 18anos, com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, que não disponham de condições deautossustentabilidade, em 

situação de trânsito ou em migração. 

Tipo de Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias na Modalidade 

Casa de Passagem. 

• Público-alvo: Pessoas e Famílias que não disponham de condições deautossustentabilidade, em 

situação de trânsito ou em migração com rompimento ou fragilização de vínculos familiares. 

• Objetivo Geral: Acolher em Casa de Passagem, 10 pessoas adultas de ambos os sexos, em situação 

de migração e ausência de residência,providenciando encaminhamentos diversos para o atendimento e 

encaminhamento dasituação apresentada. 

.Objetivos Específicos: Acolher e garantir proteção integral; contribuir para a reconstruçãode 

vínculos familiares e/ou sociais quando possível; possibilitar a convivência comunitária;promover 

acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos e às demais políticas públicassetoriais; favorecer o 

surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades eoportunidades, promovendo a autonomia; 

contribuir para construção progressivada autonomia com maior independência e protagonismo no 

desenvolvimento das atividadesda vida diária. Acolher a todos com postura ética e respeito à 

dignidade, diversidade e nãodiscriminação ou restrições decorrentes de condições socioeconômicas, 

nível pessoal deinstrução formal, crença ou religião, orientação sexual, raça e/ou etnia, e gênero. 

• Funcionamento: Ininterrupto (24 horas). 

• Formas de acesso: Por encaminhamento da SEMDESC, CREAS.  

• Impacto social esperado: Superação de suas dificuldades; indivíduos protegidos; reduçãodas 

violações dos direitos socioassistenciais seus agravamentos ou reincidência; redução dapresença de 

pessoas em situação de rua e de abandono; resgate de vínculos familiares ecomunitários. 

• Vagas: 10 (dez) pessoas dia, conforme o perfil descrito no público-alvo. 

.Recursos Humanos: a equipe de referência deverá ser composta de:  

PROFISSIONAL 

/ FUNÇÃO 

 

ESCOLARIDADE 

 

QUANTIDADE 

 

Coordenador 

 

nível superior  

1 (um) profissional referenciado para até 20 (vinte) 

usuários acolhidos em, no máximo, 2 (dois) 

equipamentos 
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Cuidador 

 

 

 

 

 

nível médio  

1(um) profissional para até 10 (dez) usuários, por 

turno. A quantidade de cuidador por usuário deverá 

ser aumentada quando houver usuários 

quedemandem atenção específica (com deficiência, 

com necessidades específicas de saúde, pessoas 

soropositivas, idade inferior a um ano, pessoa idosa 

com Grau de Dependência II ou III, dentre outros). 

Para tanto, deverá ser adotada a seguinte relação: 

a) 1 (um) cuidador para cada 8 (oito) usuários, quando 

houver   1 (um) usuário com demandas específicas; 

b) 1(um) cuidador para cada 6 (seis) usuários, quando 

houver 2 (dois) ou mais usuários com demandas 

específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliar de 

Cuidador 

 

 

 

 

 

 

nível fundamental  

1(um) profissional para até 10 (dez) usuários, por 

turno. A quantidade de cuidador usuário deveráser 

aumentada quando houver usuáriosque demandem 

atenção específica (com deficiência, com 

necessidades específicas de saúde, pessoas 

soropositivas, idade inferior a um ano, pessoa idosa 

com Grau de Dependência II ou III, dentre outros). 

Paratanto, deverá ser adotada a seguinte relação: 

a) 1(um) auxiliar de cuidador para cada 8 (oito) 

usuários, quando houver 1 (um) usuário com 

demandas específicas; 

b) 1 (um) auxiliar de cuidador para cada 6 (seis) 

usuários, quando houver 2 (dois) ou mais usuários 

com demandas específicas. 

 

• Local de Execução – Deverá serexecutado em imóvel providenciado pela OSC, com recursos da 

parceria, e que deverá ofertar ambiente acolhedor em condições institucionais para o atendimentocom 

padrões de dignidade. Deverá oferecer atendimento personalizado e digno, procederencaminhamentos 

necessários para cada caso, bem como a utilização dos serviçosdisponíveis na rede pública e 

comunidade local. 

 


